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CARO LEITOR, 

É com grande satisfação que nos dirigimos ao 
público o quarto número da REVISTA 
MINARETE. Agradecemos pela grande 
repercussão e aceitação que a revista teve nos 
mais variados meios de comunicação. Nosso 
objetivo é exatamente esse: despertar as 
pessoas quanto à pertinência e necessidade de 
conhecer e debater o Islã e sua situação atual.   
 
A REVISTA MINARETE é uma revista cultural 

que procura trazer ao público leitor 

informações preciosas sobre a atualidade, 

história, ciência e política islâmica. Nosso 

objetivo é mostrar uma imagem mais 

diversificada e plural do islamismo, fugindo do 

lugar comum do noticiário cotidiano, em que 

ele é, invariavelmente, ligado à intolerância e 

violência. 

Neste número destacamos de vários assuntos, 

entre elas, a perseguição contra a comunidade 

muçulmana xiita em alguns locais do mundo.  

Além disso, os aspectos políticos e econômicos 

que estão intrinsicamente associados ao Islam 

estão destacados neste número com a 

participação do Sheik Hamid Waqar. 

Cumprindo o papel de manter um diálogo 

inter-religioso, destacamos a participação da 

comunidade judaica com o texto sobre o 

judaísmo. A partir deste número, daremos 

sempre a oportunidade dos diversos 

seguimentos religiosos poderem ensinar a 

comunidade muçulmana sobre suas crenças, 

de forma a derrubarmos muros e darmos a 

oportunidade de conhecermos mutuamente.  

Por fim, gostaríamos de lembrar que dia 21 de 

janeiro foi o dia Nacional de Combate a 

Intolerância Religiosa e que a nossa capa 

representa exatamente isso. O respeito para 

que cada humano siga a sua crença e que isso 

não se torne um impedimento para o amor. 

Que a paz esteja convosco! 

O Editor 

 

 

Capa: O xeque Ibrahim Abu El-Hawa abraça o rabino 

Menachem Froman (1945 – 2013) no casamento do neto do 

rabino. Ambos os homens eram melhores amigos e incríveis 

pacificadores. O falecido Rabino Froman era bem conhecido 

por promover e liderar o diálogo inter-religioso entre judeus 

e palestinos, com foco no uso da religião como ferramenta e 

fonte para reconhecer a humanidade e a dignidade de todos 

os palestinos. Froman teve vínculos estreitos com líderes 

palestinos, como evidenciado por uma carta que enviou ao 

presidente palestino, Mahmoud Abbas sobre sua última 

conversa com Yasser Arafat: 

" Lembro-me da minha última conversa com ele, perto 

de sua morte, quando ele me respondeu com 

emoção: "Você é meu irmão!" e, claro, é possível 

explicar sua emoção e o que ele queria me dizer perto 

de sua morte, que as duas nações - israelenses e 

palestinos - são irmãos. O presidente costumava 

agradecer-me por essas bênçãos e ordenou que essas 

bênçãos fossem divulgadas nos jornais palestinos 

para que a nação palestina saiba que existem rabinos 

judeus que os abençoam com a paz.” 

O rabino Froman apoiou a criação de Jerusalém (a capital de 

Israel, também reivindicada pelos palestinos como sua 

capital), como a capital religiosa das 

três religiões monoteístas. Foto de Capa:   Rabbi Avi Shafran 
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Política através da visão Política através da visão Política através da visão Política através da visão 

islâmicaislâmicaislâmicaislâmica    

Nasser Hashem Al-Mussawi 

 

A palavra “política”, como as outras 

palavras com significado científico e 

técnico utilizadas pelos cientistas, 

escritores, intelectuais e outros, leva a 

dois significados: o significado 

linguístico e o significado idiomático. 

  

O significado linguístico: A palavra 

“política” significa “o que vem à tona”. 

Política: “agir sobre algo para que ele 

fique melhor”. Significa também: 

“Exercitar e praticar uma situação 

particular (educação e orientação), 

executar uma ordem, cuidado, 

supervisionar algo e demonstrar 

interesse em fazê-lo”. O significado 

idiomático: o conceito de política, como 

outras ideias, varia de acordo com a 

doutrina, o princípio e a teoria que o 

informa.  

 

Por isso, a política foi definida de várias 

maneiras, compreendida de diferentes 

formas e retratada por meio de diversas 

imagens. Estamos interessados, em 

nossa pesquisa, em conhecer a 

definição islâmica da política, extraída 

da teoria islâmica quanto à 

compreensão da política. Contudo, 

antes, para que possamos comparar, 

seria útil tratar de algumas definições, 

imagens e compreensões da política do 

ponto de vista não islâmico. Ao longo da 

história do pensamento, ela foi definida 

de várias formas por vários intelectuais 

e políticos, de diferentes escolas e 

adeptos de várias teorias políticas. O 

filósofo grego, Sócrates, por exemplo, 

definiu-a como “A arte de governar”, 

sendo o político “aquele que conhece a 

arte de governar”. 

 

Platão definiu-a como “A arte de educar 

os indivíduos na vida coletiva. Constitui 

em cuidar dos assuntos da comunidade. 

É, também, a arte de governo dos 

indivíduos, com o seu consentimento”, 

sendo o político aquele que conhece 

essa arte. Maquiavel, por sua vez, 

definiu-a como “A arte de manter a 

autoridade e a sua consolidação nas 

mãos dos governantes, 

independentemente dos meios para 

alcançar isto.” Na opinião de Disraeli, “A 

política é a arte dos seres humanos por 

meio da enganação.” Podemos notar as 

diferenças na compreensão e definição 

do conceito da política e sua identidade 

entre escritores, pensadores e filósofos 

não-islâmicos, com base em sua 

compreensão da vida e da sociedade, da 

ética e do movimento da história.  
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 A investigação nas áreas da atividade 

política pode limitar-se às condições das 

práticas desviantes ou inadequadas. Os 

pensadores citados tiraram dessas duas 

fontes a sua compreensão quanto à 

política.  

 

Vimos que alguns autores políticos 

veem a política como “A arte de 

governar”, enquanto outro grupo a vê 

como “a arte da luta pelo poder e a sua 

manutenção”; outros, ainda, a veem de 

forma mais geral. Neste caso, a política 

“relaciona-se com a atividade do 

governante e dos governados”. Estes 

conceitos e observações derivam da 

filosofia geral, influenciada por 

determinado momento da história e 

pelos conceitos culturais e valores 

vigentes na sociedade. 

 

Eles dependem, ainda, da compreensão 

da filosofia da vida, das tendências 

psicológicas, físicas e morais humanas. 

O conceito de política no Islã Se 

deixarmos de lado estas escolas de 

pensamento, que procuram 

compreender a política de uma 

determinada maneira, qual seja, grosso 

modo, “a arte de governar e a luta pelo 

poder”, “uma ferramenta de controle e 

de dominação” e “a arte do 

continuísmo”, e voltarmos para o Islã, 

devemos selecionar o conceito da 

prática. Um particular conceito de 

política foi aplicado pelo Profeta (S) e 

seus seguidores. Os textos e conceitos 

contidos no Alcorão e na Sunna revelam 

suas características. Por meio dos 

estudos da política e do dogma, 

especialmente da liderança, efetuados 

pelos cientistas e pensadores 

muçulmanos, podemos definir este 

conceito claramente. Desta maneira, 

distanciamo-nos do tumulto e da 

incerteza lançados pelas diferentes 

escolas de pensamento localizadas fora 

do quadro islâmico.  

 

A pesquisa e o acompanhamento da 

palavra “política”, do governante e do 

governado, do Imam, do sultão e do 

guardião, o juramento de fidelidade, a 

prática do bem e a proibição da prática 

do mal, a consulta dos Estudos 

Islâmicos, tudo isso envolve o conceito 

de política no Islã. Nos textos e estudos 

dos sábios islâmicos, encontramos que o 

conceito de política é aplicado a todo 

trabalho que diz respeito ao cuidado da 

nação, à gestão dos seus negócios, ou à 

atividade dos membros e dos partidos 

islâmicos, à atividade de jurisprudência, 

à administração das relações exteriores, 

à defesa da nação, da religião e da 

pátria, etc. 
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 Portanto, o governo é responsável pelo 

atendimento dos assuntos da nação, 

pelo controle do poder, pela 

responsabilidade, assessoria e 

aconselhamento, e pela determinação e 

aplicação de sanções quando ocorre o 

desvio e o afastamento da linha 

islâmica. Assim, entendemos que o 

significado da política não é, 

simplesmente, “a luta pelo poder” e que 

seu escopo não está restrito “à arte 

abstrata de governar”; também não é 

“uma ferramenta de domínio de uma 

classe”, muito menos “a arte do 

continuísmo”. 

 

Ela é, realmente, “o cuidar dos 

interesses da nação”. É responsável, em 

primeiro lugar, por toda a Nação 

Islâmica. Então, concentra-se na 

“autoridade islâmica”, com a 

continuidade da responsabilidade 

política por meio de uma lista de 

deveres de promoção da prática do bem 

e prevenção contra a prática do mal, de 

forma suficiente e necessária. 

 

É claro que o cuidado e a atenção aos 

assuntos da nação e seus interesses 

entram na arte de governar, bem como 

o exercício do poder político, as 

atividades políticas da nação, incluindo 

a luta e a revolução contra o governante 

injusto. 

Assim, no Islã, amplia-se o conceito de 

política, para abranger tudo o que diz 

respeito aos assuntos e os interesses da 

nação. Em outras palavras, a política 

compreende as atividades quotidianas 

da nação, implicando na organização do 

poder a fim de atingir os objetivos 

fundamentais da mensagem islâmica. 

Estes foram resumidos pelos estudiosos 

como “promover os interesses e afastar 

a corrupção”. Assim, expande-se o 

conceito de política para incluir todo o 

trabalho e atividade exercida pelo 

governo, pelos indivíduos e pelas 

organizações da sociedade civil, pelos 

partidos políticos – especialmente os 

que são baseados no Islã – a fim de 

“promover os interesses da comunidade 

e afastar a corrupção”. Dessa maneira, o 

conceito de política alcança a 

segurança, a defesa externa, o poder 

judiciário, a prestação de serviços 

educacionais, de saúde, o exercício do 

poder e da justiça, a eliminação da 

injustiça, a proteção da moral, a direção 

da economia, a arte da gestão pública, 

cuidar dos assuntos da nação e 

salvaguardar os seus interesses. 

 

Ultimamente, ampliou-se o conceito de 

política dentro do pensamento islâmico, 

com o desenvolvimento das 

constituições e dos temas a elas 

relativos. A Constituição, documento 
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 com os princípios gerais de organização 

e direção da vida de uma determinada 

unidade política, desenvolve-a em 

vários campos. A Constituição abre as 

portas da atividade política, assim como 

o pensamento islâmico propugna desde 

o seu início. Isso se torna claro para nós 

com o estudo dos textos contidos no 

Alcorão e na Sunna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito da política no Alcorão 

O Alcorão Sagrado fala da política e do 

governo no transcurso de muitos de 

seus versículos, discorrendo sobre as 

atribuições do governante, a sucessão, o 

mandato e as atividades de governo. 

Assim, favorece a confiança na ação do 

governante, tornando-se uma 

necessidade ideológica para a 

orientação do ser humano e a reforma 

da vida. 
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 O Alcorão Sagrado abre as vias para a 

aplicação do direito, da justiça e da 

ordem, que protegem a vontade do 

direito, da igualdade e da solidariedade, 

realizando na prática cotidiana das 

nações a Vontade de Deus, Exaltado 

seja. Vejamos, a seguir, um conjunto de 

versículos que nos dão uma imagem 

clara do conceito de política no Islã. 

Deus Altíssimo diz, por exemplo, 

dirigindo-se ao Profeta Davi (a.s.):  

 

“Ó Davi, em verdade, designamos-te 

como legatário na terra. Julga, pois 

entre os humanos com equidade e não 

te entregues à concupiscência, para que 

não te desvies da senda de Deus! Sabei 

que aqueles que se desviam da senda de 

Deus sofrerão um severo castigo, por 

terem esquecido o Dia da Rendição de 

Contas. E não foi em vão que criamos os 

céus e a terra, e tudo quanto existe 

entre ambos! Esta (ideia) é a conjectura 

dos incrédulos! Ai, pois, dos incrédulos, 

por causa do fogo (infernal)! 

Porventura, trataremos os crentes, que 

praticam o bem, como os corruptores na 

terra? Ou então trataremos os tementes 

como os imorais?” (Alcorão, 38:26-28)  

 

“Depois disso, designamos- -vos 

sucessores deles na terra, para 

observarmos como vos iríeis 

comportar.” (Alcorão, 10:14). 

 “De quando teu Senhor disse aos anjos: 

Vou instituir um legatário na terra! 

Perguntaram-Lhe: Estabelecerás nela 

quem ali fará corrupção, derramando 

sangue, enquanto nós celebramos Teus 

louvores, glorificando- Te?” (Alcorão, 

2:30).  

 

“Destinamos a morada, no Outro 

Mundo, àqueles que não se envaidecem 

nem fazem corrupção na terra; e a 

recompensa será dos tementes.” 

(Alcorão, 28:83). 

 

 “São aqueles que, quando os 

estabelecemos na terra, observam a 

oração, pagam a zakat, recomendam o 

bem e proíbem o ilícito. E em Deus 

repousa o destino de todos os 

assuntos.” (Alcorão, 22:41).  

 

“E o crente lhes disse: Ó povo meu, 

segui-me! Conduzir-vos-ei pela senda da 

retidão.” (Alcorão, 40:38).  

 

“Porém, se depois de haverem feito o 

tratado convosco, perjurarem e 

difamarem a vossa religião, combatei os 

chefes incrédulos, pois são perjuros; 

talvez se refreiem.” (Alcorão, 9:12).  

 

“Se eles se inclinam à paz, inclina-te tu 

também a ela, e confia em Deus, porque 
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 Ele é o Oniouvinte, o Sapientíssimo.” 

(Alcorão, 8:61). 

 

Da mesma forma que o Alcorão 

estabeleceu as bases do governo e da 

política, estabeleceu, também, o 

princípio da consulta como fundamento 

do sistema político no Islã. Deus, 

Altíssimo, diz, dirigindo-Se o Seu nobre 

Profeta: 

 

“Pela misericórdia de Deus, foste gentil 

para com eles; porém, tivesses tu sido 

insociável ou de coração insensível, eles 

se teriam afastado de ti. Portanto, 

indulta-os, implora o perdão para eles e 

consulta-os nos assuntos.” (Alcorão, 

3:159).  

 

E diz, descrevendo os crentes em sua 

vida política e social: “Resolvem os seus 

assuntos em consulta, e fazem caridade 

daquilo com que os agraciamos.” 

(Alcorão, 42:38) 

 

Em outro trecho, fala da fidelidade e 

obediência aos governadores que 

cumprem os preceitos islâmicos e 

executam a política do direito e da 

justiça. O Altíssimo diz:  

 

“Deus congratulou- Se com os crentes 

que te juraram fidelidade, debaixo da 

árvore” (Alcorão, 48:18). 

E assim o Alcorão estabelece os 

princípios básicos da política e explica 

seus pilares em muitos versículos, 

dentre os quais escolhemos os citados 

acima para esclarecer a definição. 

 

Conceito de Política na Sunna 

 

Os textos da Sunna falam do 

Mensageiro de Deus (S), dos Imames 

Imaculados (a.s.) e dos companheiros 

do profeta (R) quanto ao conceito de 

política, governo, responsabilidade 

política e ação política no Islã. A 

biografia do Profeta (S) também 

descreve o conceito da política e do 

governo da melhor forma. O Profeta (S) 

estabeleceu a sua nação e governo na 

cidade sagrada de Medina, aplicando os 

conceitos islâmicos em sua atividade de 

administrador público, fazendo deles o 

método e a constituição da vida 

cotidiana da Ummah. Escolhemos 

algumas tradições para ilustrar o 

conceito de política no Islã e a natureza 

global nos seguintes procedimentos, 

inscritos no círculo da Sunna Profética: 

 

Foi relatado que o Mensageiro de Deus 

(S) disse: “O governante é o pastor das 

pessoas e responsável pelo seu 

rebanho”  
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 Ele (S) disse também: “Todos vós sois 

pastores e todos sois responsáveis pelo 

seu rebanho...”  

 

E foi narrado, ainda, que ele (S) disse: 

“Quem não se importar com os assuntos 

dos muçulmanos, não é um de nós.” 

 

E foi narrado mais ainda: “Quem for 

designado como guardião dos 

muçulmanos e achar que há alguém 

mais adequado para os muçulmanos do 

que ele, trai a Deus, ao Seu Mensageiro 

e aos crentes”. 

 

“Se alguém for nomeado para governar 

os muçulmanos e morrer, 

negligenciando-os, Deus vedar-lhe-á o 

Paraíso.” 

 

“Todo servo a quem Allah confiou um 

rebanho e não o aconselhar, não sentirá 

a fragrância do Paraíso.” 

 

Foi narrado que o Mensageiro de Deus 

(S) disse:”.. “O melhor jihad (empenho 

pela causa de Deus) é a pessoa falar o 

que é justo perante um governante 

tirano.” 

 

O Imam Ali (a.s.) relatou que o 

Mensageiro de Deus (S) disse: “Quem vir 

um governante 

tirano, que torna lícito o que Deus 

proibiu, não cumprindo a sua promessa, 

contrariando a Sunna do Mensageiro de 

Deus (S), agindo com os servos de Deus 

com injustiça, não mudando suas 

palavras e atos, é direito de Deus tomar 

conta dele.” 

 

Foi narrado que o Imam Hussain ibn Ali 

ibn Abi Tálib (a.s.), quando declarou sua 

revolta contra o governo de Yazid e 

recusou-se a dar-lhe apoio, disse: 

 

“Eu não fiz isso por pretensão, por 

insolência, por corrupção, por tirania, 

mas para buscar a reforma da nação do 

meu avô, o Mensageiro de Deus, Desejo 

promover a prática do bem e coibir a 

prática do mal...” 

 

Foi narrado que o Imam Assádiq (a.s.) 

disse: “O Mensageiro de Deus (S) foi 

justo, bem sucedido, fortalecido pelo 

Espírito Santo, sem cometer erros, 

enquanto dirigia as pessoas.” 

 

O Imam Ali (a.s.) escreveu uma carta 

para Malik Al-Ashtar, ao nomeá-lo 

governador do Egito, indicando-lhe a 

metodologia de ação política e a 

administração dos assuntos do Estado, 

demonstrando os fundamentos do 

Direito, bem como o comportamento do 
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 governante, sua relação com a nação e 

suas responsabilidades. 

 

Em alguns de seus trechos, diz: 

“Enche de misericórdia o teu coração 

para com os súditos, de afeição e 

benevolência para com eles. Não caias 

sobre eles como os animais famintos 

que se sentem satisfeitos em devorá-

los. Eles são de duas espécies: ou são 

teus irmãos na religião, ou são como tu, 

na criação.” 

 

- “(...) Porque tens ascendência sobre 

eles, e o Imam tem ascendência sobre ti, 

ao passo que Deus tem ascendência 

sobre todos, sobre ti e sobre aquele que 

te apontou. Ele te escolheu para que 

gerisses os negócios deles, sendo que te 

pôs à prova por meio deles.” 

 

- “Procura (beneficiar) os negócios da 

renda, de tal maneira (eficiente) que 

aqueles engajados nestas atividades 

permaneçam prósperos, porque na 

prosperidade deles repousa a 

prosperidade de todos os outros Os 

demais não podem prosperar sem eles, 

porque todas as pessoas dependem dos 

rendimentos e dos seus ofícios. Deverás 

também ficar de olho no cultivo da 

terra, mais do que na cobrança das 

rendas, porque estas não podem existir 

sem o cultivo.” 

- “Quanto aos comerciantes e 

industriais, dá-lhes bons conselhos, fica 

sabendo, juntamente com isto, que a 

maioria deles é de mentalidade estreita 

e tremendamente avarenta. 

 

Juntam mercadorias para obter lucros e 

fixam altos preços. Isso é uma fonte de 

dano para as pessoas e um desafio para 

os oficiais encarregados. Coíbe as 

pessoas de entesourar (em excesso), 

porque o Profeta de Deus (S) o proibiu. 

A transação deverá ser suave, com os 

pesos e os preços corretos, não 

danificadores para ambas as partes, 

vendedor e adquirente; a quem 

cometer entesouramento, após o ter 

proibido, proporciona punição severa, 

mas não excessiva.” 

 

- “Tem Deus em vista com respeito ao 

trato com as classes baixas, que 

consistem daqueles que têm poucos 

meios, os pobres e destituídos, os 

descamisados e os inábeis, porque 

nessas classes estão os descontentes, 

bem como os pedintes. Cuida, para o 

bem de Deus, das tuas obrigações para 

com eles, para o que Ele te fez 

responsável. Fixa para eles um quinhão 

dos fundos públicos e um quinhão dos 

frutos da terra, tomados como espólios 

para o Islã, em todas as áreas, porque 

nelas os mais afastados têm o mesmo 
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 direito que os mais próximos... porque, 

de todos os súditos, essas pessoas são as 

mais merecedoras de tratamento 

equitativo.” 

 

Os textos islâmicos que citamos acima 

mostram-nos o significado da política no 

Islã. Incluem a gestão do aparelho do 

Estado e o dever do governante perante 

o direito dos governados, a ampliação 

das oportunidades para o governado 

exigir os seus direitos, a posição do 

governado perante o governante 

comprometido e do transgressor, as 

relações do país com outros países. 

Portanto, depreendemos que a política 

no Islã significa a gestão da governança, 

a educação do ser humano nos valores e 

princípios islâmicos. Significa, também, 

oposição e resistência ao governante 

injusto, prestação de serviços, bem 

como a reconstrução e o 

desenvolvimento do país. Significa, 

ainda, cuidar dos assuntos da economia, 

da racionalização, proteção às riquezas 

da nação e seu desenvolvimento. 

 

Também significa auxiliar os oprimidos e 

lutar contra o opressor, 

compreendendo todo relacionamento 

que inclui o governante e o governado, 

vinculado aos auspícios e à gestão dos 

assuntos da nação. Significa exercer a 

tarefa do judiciário, a defesa e a 

segurança, a proteção e representação 

do governante da nação pelo Ministério 

Público, a conservação dos direitos 

literários e humanos, etc. 

 

Fica assim claro para nós: “A palavra 

política, no entendimento islâmico, 

representa um conjunto etimológico 

que abrange todos esses significados e 

seus semelhantes”. Assim, entende-se 

que a política islâmica é diferente da 

compreensão maquiavélica, marxista, 

capitalista, ou inerente a outras 

concepções religiosas. A política é 

definida no pensamento político 

islâmico como “cuidar dos assuntos da 

nação”.   

 

Também pode ser entendida como 

“Toda ação social que visa a orientar a 

vida humana, dentro de uma visão 

integral, compreendendo as relações do 

governante com os governados, 

segundo o método islâmico”. Por isso, 

usamos os termos política fiscal, política 

externa, política educacional, política de 

comunicação, etc., conferindo-lhes um 

aspecto islâmico. 
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 A intolerância contra os A intolerância contra os A intolerância contra os A intolerância contra os 

Muçulmanos Xiitas em Jacarta, Muçulmanos Xiitas em Jacarta, Muçulmanos Xiitas em Jacarta, Muçulmanos Xiitas em Jacarta, 

IndonésiaIndonésiaIndonésiaIndonésia    

 Krithika Varagur 

 

JAKARTA, INDONÉSIA –Desde que 

começou Muharram em 21 de 

setembro, centenas de muçulmanos 

xiitas se juntaram em um edifício 

revestido de azulejos no sul de Jacarta 

para lamentar a morte do neto do 

profeta Muhammad (saas). 

 

Eles ouvem um sermão ao vivo ou em 

streaming em Bahasa Indonésia ou Farsi 

e rezam, muitas vezes com lágrimas.  

 

Os ritos de luto de Muharram são uma 

importante tradição islâmica xiita, mas, 

cada vez mais as minorias xiitas da 

Indonésia enfrentam cada vez mais 

intolerância. 

 

Assim, as reuniões noturnas deste mês 

no Centro Cultural Islâmico (CCI), que foi 

construído em 2002 com financiamento 

do Irã, estão entre os maiores locais de 

atividades xiitas em todo o país. Mais de 

99% dos muçulmanos indonésios 

pertencem à denominação sunita, mas 

isso desmente a influência cultural xiita 

no maior país da maioria muçulmana do 

mundo. O islã xiita pode ter sido a 

primeira cepa a chegar à Indonésia, 

através de comerciantes árabes que 

chegaram a Aceh em torno do século 12, 

e as tradições xiitas como adoração de 

ancestrais e dias de festa para santos 

ainda são observadas em locais na 

Indonésia, mesmo pelos sunitas.  

A entrada do Centro 

Cultural Islâmico  

Imagem de Krithika 

Varagur. Indonésia, 

2017 
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Mas a maioria dos mais de um milhão de 

xiitas da Indonésia estão concentrados 

na área metropolitana de Jacarta. 

 

O Centro Cultural  

 

O CCI, revestido em azulejos azuis e 

brancos importados do Irã, é o mais 

impressionante edifício da sua estrada 

monótona, mas ocupada, no sul de 

Jacarta. Está aberto sete dias por 

semana e tem uma grande biblioteca de 

língua indonésia, decorada com fotos do 

Ayatollah do Irã e cartazes emoldurados 

de locais turísticos iranianos. 

 

Ali Hussain Alatas, secretário da ICC, é 

uma diáspora hadraí, iemenita que 

viveu na Indonésia há séculos, muitas 

vezes como comerciantes prósperos. Ele 

cresceu no Java Central e estudou 

durante cinco anos em Qom, no Irã, o 

centro global da bolsa de estudos xiitas. 

 

"Em Jacarta, raramente temos 

problemas para realizar nossas 

atividades, sejam aulas ou celebrações 

religiosas", disse Alatas, sobre uma 

xícara de chá. "Nós mantemos boas 

relações com Nahdlatul Ulama, 

Muhammadiyah e com o governo. Mas 

a compreensão cultural realmente 

diminuiu nos últimos anos ". 

 

O CCI oferece aulas de religião, árabe e 

farsi, e facilita bolsas de estudo para o 

Irã. Também se tornou um centro 

comunitário inadvertido para a 

comunidade de refugiados de Jacarta, 

do Afeganistão, do Paquistão e do Irã, 

muitos dos quais foram presos na 

Indonésia há anos depois que a Austrália 

fechou suas fronteiras marítimas aos 

refugiados em 2014. 

 

Havia centenas de jovens afegãos e 

famílias na última noite de quinta-feira 

no CCI, o suficiente para se espalhar do 

sermão do Farsi para as etapas de fora. 

 

A biblioteca no Centro Cultural Islâmico 

no sul de Jacarta, na Indonésia. Inclui 

uma extensa biblioteca de textos xiitas 

na Bahasa Indonésia. Imagem de 

Krithika Varagur. Indonésia, 2017 

 

Intolerância crescente 

 

Em 2012, um grupo do Conselho 

Nacional Ulama emitiu uma fatwa 

contra muçulmanos xiitas, chamando-os 

de desvios, e no mesmo ano, vários 

xiitas foram expulsos de suas casas. 

Houve um fluxo de violência anti-xiita 

desde então e, em 2014, foi fundada 

uma "Aliança Nacional Anti-Xiita da 

Indonésia" em Bandung, Java Oeste. 
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 "Nosso objetivo é fornecer informações 

aos muçulmanos em toda a Indonésia 

sobre a heresia xiita ... e despertar os 

muçulmanos que foram afetados pela 

heresia xiita para retornar aos 

verdadeiros ensinamentos do Islã de 

acordo com o Alcorão", disse Athian Ali 

Muhammad Da'i, um clérigo javanesso 

que lidera a Aliança.  

 

Guerras culturais 

Apenas uma caminhada de cinco 

minutos da ICC é LIPIA, a universidade 

financiada pela Arábia Saudita que abriu 

em 1980 e é um dos principais postos 

avançados do proselitismo saudita na 

Indonésia. Isso faz uma faixa estreita de 

Warung Jati Barat Road um microcosmo 

das esferas de influência do mundo 

muçulmano. O Irã e a Arábia Saudita 

estão realizando guerras políticas 

culturais desde a revolução iraniana de 

1979: ambas são teocracias grandes e 

ricas em petróleo, com aspirações para 

definir a agenda da comunidade 

muçulmana global. Alatas disse que a 

localização do ICC era apenas uma 

coincidência, mas passou a denunciar o 

"Wahhabism", um termo às vezes 

desonesto para a marca saudita do 

salafismo. 

 

Biblioteca do Centro Cultural Islâmico  

Imagem de Krithika Varagur. Indonésia, 2017 
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 "Há uma crescente intolerância contra 

nossa comunidade, quando o 

radicalismo islâmico decorrente das 

crenças sauditas da Wahhabi é a 

ameaça real", disse ele. 

 

Ele afirmou que os estudantes da LIPIA, 

às vezes, podem percorrer 

discretamente a biblioteca do CCI, 

talvez, disse ele, buscando uma 

alternativa à ideologia puritana 

ensinada na LIPIA.  

 

A marca do Irã na Indonésia moderna é 

insignificante em comparação com a da 

Arábia Saudita, cujas instituições têm 

apoiado alguns dos políticos 

conservadores mais proeminentes da 

nação e figuras independentes, como 

Habib Rizieq Shihab, líder da Fronteira 

dos Defensores Islâmicos. 

 

A crescente popularidade do salafismo 

saudita tem sido frequentemente 

associada à intolerância contra xiitas e 

ahmadiyya, outro 

grupo minoritário 

muçulmano, na 

Indonésia. Mas não é 

tão simples: várias 

organizações 

indonésias 

"moderadas", como 

Nahdlatul Ulama, também adotaram a 

retórica anti-xiita. 

 

"O Conselho Nacional Ulama distribuiu 

panfletos contra xiitas e Ahmadiyya", 

disse Noorhaidi Ismail, professor da 

Universidade Islâmica do Estado de 

Yogyakarta. "O governo desenvolveu 

um discurso anti-xiita porque eles 

precisam periodicamente de um inimigo 

comum. ".  

 

"Ser xiita na Indonésia ... às vezes é fácil, 

às vezes é difícil", disse Rohma, uma 

indonésia de 40 anos que limpa a ICC 

durante o dia. Ela converteu-se ao 

xiismo depois de trabalhar na Arábia 

Saudita durante cinco anos, durante o 

qual desenvolveu um desagrado pelo 

salafismo e, eventualmente, a fé sunita 

em geral. 

 

"Eu gosto da tradição xiita", disse ela. "É 

simples, acredito nisso, e gosto dessas 

pessoas aqui ... para mim, vale a pena". 

Xiitas em Jacarta 

Créditos: Abna
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 O que matou a promessa do O que matou a promessa do O que matou a promessa do O que matou a promessa do 

comunismo muçulmano?comunismo muçulmano?comunismo muçulmano?comunismo muçulmano?    

 John t. Sidel 

Durante um breve momento após as 

revoltas bolcheviques de 1917, parecia 

que a revolução poderia ser travada em 

vastas partes do mundo sob a bandeira 

conjunta do comunismo e do islamismo. 

Pan-Islam surgiu nas últimas décadas do 

Império Otomano, com os esforços do 

sultão Abdulhamid II para reivindicar o 

título de califa entre os 

muçulmanos. Novas formas de 

escolaridade islâmica e associações 

começaram a surgir em todo o mundo 

árabe e além. Do Egito e do Iraque à 

Índia e ao arquipélago indonésio, o Islã 

tornou-se um chamado de protesto 

contra o colonialismo e o imperialismo 

europeus. O poder de mobilização do 

Islã atraiu ativistas comunistas nas 

décadas de 1910 e 1920. Os 

bolcheviques, que careciam de infra-

estrutura organizacional nas vastas 

terras muçulmanas do antigo império 

russo, aliaram-se com reformadores 

islâmicos nessas áreas. Eles criaram um 

comissário especial para os assuntos 

muçulmanos sob o sultão-galiev 

bolchevique tártaro Mirsaid, 

prometendo estabelecer um 

"comunismo muçulmano" distinto no 

Cáucaso e na Ásia Central. Durante o 

Congresso de 1920 dos Povos do 

Oriente em Baku, no atual Azerbaijão, o 

presidente do Comintern, Grigory 

Zinoviev, um judeu ucraniano, pediu a 

guerra "sagrada" contra o imperialismo 

ocidental. Mas, como sabemos agora, o 

comunismo e o islamismo não 

conseguiram unir-se em uma aliança 

duradoura. No início da Guerra Fria, eles 

pareciam irrevogavelmente opostos. 

Diferentes pontos de vista sobre o 

comunismo dividiram os muçulmanos 

em toda a Ásia, África e Oriente Médio 

em suas lutas pela independência e a 

emancipação durante a segunda 

metade do século XX. Uma jihad anti-

comunista rejeitou fundamentalmente 

o Afeganistão na década de 1980 e 

ajudou a preparar o cenário para o 

surgimento da Al Qaeda e o surgimento 

de uma nova forma de terrorismo. No 

entanto, em torno da época da 

Revolução Russa, as perspectivas do 

comunismo e do Islã que juntaram 

forças pareciam muito brilhantes. Eles 

talvez não fossem mais brilhantes do 

que no arquipélago indonésio, então 

sob o domínio holandês: em 1918-21, os 

organizadores trabalhistas de esquerda 

trabalhando em luva com estudiosos 

islâmicos e piedosos comerciantes 

muçulmanos construíram o maior 

movimento de massas no Sudeste 

Asiático. 
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O Pan-Islam surgiu nas últimas décadas do 

Império Otomano, com os esforços do 

sultão Abdulhamid II, mostrado nesta foto 

não datada, para reivindicar o título de 

califa entre os muçulmanos 

Imagem: Corbis, via Getty Images 
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 Ao longo da década anterior, ativistas 

trabalhistas indonésios já 

estabeleceram uma forte união 

representando os trabalhadores na 

extensa rede ferroviária que atendia a 

vasta economia de plantação de Java e 

Sumatra. Em 1914, a Indische Sociaal-

Democratische Vereeniging, ou União 

Social-Democrática das Indígenas, 

expandiu-se da organização do trabalho 

entre trabalhadores ferroviários para 

formas mais amplas de ativismo social e 

ação política contra o domínio colonial. 

 

Em particular, os membros começaram 

a se juntar ao Sarekat Islam, uma 

organização fundada em 1912 como 

uma associação de comerciantes de 

batik muçulmana que se transformou 

em um movimento popular mais amplo 

e estava organizando manifestações em 

massa e ataques em Java. A influência 

socialista no islamismo de Sarekat já foi 

evidente no congresso do movimento 

em 1916, onde o Profeta Muhammad 

foi proclamado "pai do socialismo e 

pioneiro da democracia" e "o socialista 

por excelência". A Revolução Russa 

inspirou ainda mais o Islão Sarekat. No 

final de 1917, ativistas da União Social-

Democrata das Índias começaram a 

agitar e a se organizar entre as fileiras 

inferiores das forças armadas 

holandesas nas Índias. Tomando 

emprestado as táticas bem-sucedidas 

dos bolcheviques na Rússia, foram 

recrutadas centenas de marinheiros e 

soldados na esperança de desencadear 

atribulações e revoltas. As autoridades 

coloniais holandesas imediatamente 

prenderam e prenderam os ativistas e 

ordenaram sua expulsão das Índias. 

 

Mas em 1920, a União Social-Democrata 

das Índias se renomeou a União 

Comunista das Índias, tornando-se o 

primeiro partido comunista na Ásia a se 

juntar ao Comintern (o alemão 

Kommunistische Internationale) é o 

termo com que se designa a Terceira 

Internacional ou Internacional 

Comunista). Novos sindicatos foram 

formados em Java e Sumatra. Aldeões 

camponeses se mobilizaram contra os 

proprietários. Um ataque ferroviário 

brevemente paralisou o cinturão de 

plantação no leste de Sumatra. 

 

Foi nesse contexto que a lendária figura 

de Tan Malaka apareceu pela primeira 

vez. O descendente de uma família 

aristocrática do oeste de Sumatra, Tan 

Malaka passou a Primeira Guerra 

Mundial como estudante na 

Holanda. Ele entrou em contato com 

ativistas e ideias socialistas e 

testemunhou a revolução Troelstra de 

pouca vida no final de 1918, durante a 



 

2
2

 qual os social-democratas holandeses 

tentaram brevemente imitar uma 

revolta revolucionária em curso na 

Alemanha. No início de 1919, Tan 

Malaka voltou para a Indonésia, onde 

logo foi levado a organização 

trabalhista. Ele se juntou ao 

embrionário Partido Comunista local, 

ascendendo rapidamente a sua 

liderança - antes que o governo colonial 

o forçasse a se exiliar e de volta aos 

Países Baixos, no início de 1922. 

 

E assim foi com a experiência inicial do 

potencial revolucionário de combinar 

comunismo e islamismo que Tan Malaka 

apareceu no Quarto Congresso do 

Comintern em Moscou e Petrogrado em 

1922. Lá, ele entregou um discurso 

memorável sobre as semelhanças entre 

o Pan-Islamismo e o Comunismo. O pan-

islamismo não era religioso per se, 

argumentou, mas sim "a fraternidade de 

todos os povos muçulmanos e a luta de 

libertação não só do árabe, mas 

também do índio, dos javaneses e de 

todos os povos muçulmanos 

oprimidos". 

 

"Esta fraternidade", acrescentou, 

significa luta de libertação prática não só 

contra o holandês, mas também contra 

o capitalismo inglês, francês e italiano, 

portanto, contra o capitalismo mundial 

como um todo ". 

 

O registro oficial dos procedimentos 

observa que o apaixonado apelo de Tan 

Malaka para uma aliança entre o 

comunismo e o pan-islamismo foi 

recebido com "aplausos animados". 

Mas suas memórias recordam que 

depois de três dias de acalorado debate 

após seu discurso, ele foi formalmente 

proibido de continuar contribuindo para 

o processo. As conclusões oficiais do 

quarto Congresso das províncias, 

incluindo as "Teses sobre a questão 

oriental", são particularmente ambíguas 

na questão do pan-islamismo e 

silenciosamente silenciosas sobre a 

Indonésia, embora o movimento tenha 

sido muito mais bem sucedido do que 

qualquer outra mobilização comunista 

em o chamado Oriente na época. 

 

Uma aliança entre comunismo e 

islamismo não deveria ser, nem na 

Indonésia nem em outros lugares. A 

força do comunismo, como movimento, 

foi a sua capacidade de mobilizar 

trabalhadores para lutar por melhores 

salários e condições de trabalho através 

de sindicatos, seja no petróleo 

boomtown Baku ou nas plantações de 

Java e Sumatra. Mas, como forma de 

governo, o comunismo significava uma 
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 regra de partido único, uma economia 

de comando com agricultura coletivista 

e controle partidário em todas as 

esferas da vida social - incluindo a 

religião. 

 

O islamismo, ao contrário, era uma base 

muito mais ampla e persistentemente 

mais aberta e ambígua para o 

engajamento político. Em Java e em 

outros lugares, o "Islã" proporcionou 

uma bandeira para os comerciantes 

muçulmanos para contestar a invasão 

econômica por não-muçulmanos e 

construir uma infraestrutura para a 

organização no campo, principalmente 

através de escolas 

islâmicas. Politicamente, era uma noção 

flexível: estudiosos e ativistas islâmicos 

poderiam ser para o colonialismo, o 

comunismo ou o capitalismo. 

 

Na Indonésia, as tensões entre 

comunistas e líderes islâmicos já 

começaram a dividir o Islam Sarekat no 

início da década de 1920. Os comunistas 

pediram a escalada de greves e 

protestos, enquanto os líderes islâmicos 

defendiam a acomodação com as 

autoridades coloniais holandesas. O 

Islam Sarekat se dissolveu diante da 

repressão holandesa após rebeliões 

fracassadas em 1926-7. 

 

No final da década de 1940, partidos 

islâmicos se opuseram à Partai Komunis 

Indonesia (PKI), ou ao Partido 

Comunista Indonésio, durante a luta 

pela independência. Os partidos 

islâmicos ficaram desconfortáveis com a 

insistência dos comunistas de que a 

independência do domínio colonial 

holandês também promova os 

privilégios aristocráticos e provoque o 

estabelecimento de formas de 

propriedade socialistas sobre a terra e a 

indústria. Esse conflito se estendeu até 

o início do período pós-independência. 

As organizações islâmicas participaram 

ativamente dos pogroms 

anticomunistas de 1965-66, que 

destruíram a PKI e deixaram centenas 

de milhares de vítimas em toda a 

Indonésia. 

 

Por essa altura, o padrão de 

antagonismo estava bem estabelecido 

em todo o mundo muçulmano e 

persistiu durante toda a Guerra Fria. Os 

limites institucionais e ideológicos do 

comunismo e do islamismo se 

endureceram, provocando perspectivas 

de experiências renovadas na 

construção de alianças políticas. 

 

Nas áreas muçulmanas da União 

Soviética, o Estado partidário reprimiu 

instituições de culto, educação, 
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 associação e peregrinação islâmicas, 

que eram vistos como obstáculos à 

transformação ideológica e social ao 

longo das linhas comunistas. Onde os 

estados islâmicos foram estabelecidos, 

a política de esquerda foi 

frequentemente associada à blasfêmia e 

proibida. Em países como Sudão, Iêmen, 

Síria, Iraque e Irã, os partidos 

comunistas e outros partidos de 

esquerda encontraram-se em uma 

amarga competição pelo poder com os 

islâmicos. 

 

Um dos efeitos do fracasso das forças 

revolucionárias em se mobilizar sob a 

bandeira conjunta do comunismo e do 

islamismo foi dividir profundamente os 

muçulmanos, enfraquecendo sua 

capacidade de lutar contra o 

colonialismo durante a primeira metade 

do século 20 e depois resistir ao 

surgimento do autoritarismo em todo o 

mundo muçulmano. Outro efeito foi 

estimular novas formas de mobilização 

islâmica apoiada pelos EUA e 

antissoviética durante a Guerra Fria - 

incluindo alguns que se transformaram 

em grupos terroristas antiocidentais 

virulentos que definem parcialmente o 

mundo de hoje. 

 

As divisões entre esquerdistas e 

islâmicos no Egito após a queda do 

presidente Hosni Mubarak em 2011 

também ajudaram a preparar o cenário 

para o retorno do país ao governo 

militar em meados de 2013. Tensões 

semelhantes dividiram a oposição ao 

presidente Bashar al-Assad na Síria, 

preparando o caminho para a descida 

do país em guerra civil há mais de seis 

anos. Um século inteiro após a 

Revolução Russa, a fraca aliança entre 

comunismo e islamismo continua a 

moldar a política do mundo 

muçulmano. 
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 Os Xiitas ocultos no EgitoOs Xiitas ocultos no EgitoOs Xiitas ocultos no EgitoOs Xiitas ocultos no Egito    

The Economist 

Desde o início do Islã, os xiitas tentaram 

penetrar no Egito. Ali, o genro do 

Profeta Muhammad e o primeiro imã do 

islã xiita, enviou um fiel seguidor para 

governar a área. Mas logo que ele 

chegou do que ele foi capturado por 

opositores, costurado na barriga de um 

burro e queimado. Mais tarde, os 

Fatimidas, uma dinastia xiita, 

capturaram o Egito e governaram por 

dois séculos. Mas Saladino os derrubou 

e, de acordo com a sabedoria xiita, 

massacraram milhares. "Kharab al-Din", 

escreve um bibliotecário xiita em 

Alexandria, torcendo o nome de Saladin 

para significar destruidor da religião. 

Desde então, os xiitas no Egito fingiram 

ser sunitas. Alguns mantêm suas 

tradições nos ritos místicos dos 

Sufis. Eles se juntam nas celebrações de 

aniversário e acampam nos santuários 

dos parentes do profeta. Os homens 

santos podem ser encontrados em um 

transe, lembrando as práticas dos xiitas 

anteriores. Muitos sunitas, por sua vez, 

adotaram tradições xiitas. "O Egito é 

sunita pela seita, mas o xiita pelo 

temperamento", é um dito citado. Por 

disfarçar sua identidade, ninguém sabe 

quantos xiitas existem no Egito. As 

estimativas variam de 50,000 a 1 

milhão. Após a primavera árabe em 

2011, alguns ficaram escondidos. Eles 

formaram grupos no Facebook, abriram 

salões para comemorar os mártires 

xiitas e recolhiam dízimos em nome de 

Ali Sistani, o grande aiatolá no 

Iraque. "Temos juízes, policiais e 

funcionários públicos", diz um ferreiro 

xiita no Cairo, que secretamente se 

converteu do sunnismo. Até mesmo os 

xeques ensinam leis xiitas em Al Azhar, 

o centro de aprendizado mais 

prestigiado do mundo sunita. Depois 

que a Irmandade Muçulmana ganhou 

eleições em 2012, muitos Xiitas 

voltaram a se esconder. Salafis com 

bastão patrulham os santuários. Mas o 

presidente Abdel-Fattah al-Sisi, que 

derrubou a Irmandade, tornou a vida 

para os xiitas um pouco mais fácil. A 

mesquita Al-Hussein no Cairo pode até 

ficar aberta em 29 de setembro para a 

Ashura. Os xiitas frequentemente 

visitam o site, onde a cabeça cortada do 

filho de Ali, Imam Hussein, está 

enterrada. No entanto, os xiitas que 

visitam os aitolás no Irã e no Iraque 

ainda são interrogados em seu retorno, 

como se fossem uma quinta coluna. Eles 

rezam como sunitas em público e 

tímidos de publicar seus nomes. Mas 

"por enquanto é mais fácil ser xiita no 

Egito hoje do que Salafi", afirma o 

bibliotecário. 
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Muçulmanos rezam juntos no Cairo, Egito 

Imagem: The Economis 
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 Economia Islâmica: SukukEconomia Islâmica: SukukEconomia Islâmica: SukukEconomia Islâmica: Sukuk----    

Financiamento sem JurosFinanciamento sem JurosFinanciamento sem JurosFinanciamento sem Juros    

Sheil Hamid Wakar 

Em meio à instabilidade dos mercados 

globais, um tipo de instrumento 

financeiro tem chamado a atenção. 

Trata-se do sukuk, espécie de título de 

dívida que segue a Sharia, conjunto de 

normas de comportamento que regem a 

vida islâmica. Entre as particularidades 

desse tipo de “bônus” é que eles não 

pagam juros. Isso porque, segundo 

o Islamismo, é proibida a geração de 

dinheiro a partir de dinheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não é que seja errado ganhar dinheiro, 

mas a atividade exercida deve agregar 

algum valor à sociedade, diz Ângela 

Martins, uma das principais 

especialistas em finanças islâmicas do 

país. 

 

A remuneração dos emprestadores é 

feita de forma diferente. Primeiro, a 

empresa que busca recursos atrela um 

de seus ativos ao sukuk. Esse ativo é 

repassado ao emprestador, que se 

beneficia por meio do lucro gerado por 

ele. No final, o ativo é vendido 

novamente para o emissor do sukuk. 
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 Tais títulos podem ser emitidos por 

qualquer empresa, desde que ela não 

atue em indústrias como as de carne de 

porco e as de bebida alcoólica. Quem 

produz armas ou faz parte da indústria 

de jogos de azar também fica de fora. 

Islam é uma religião que ensina o 

homem a se destacar em todas as 

dimensões da vida. Ele ensina o homem 

a lidar com qualquer situação de tal 

forma que ele possa garantir a 

satisfação divina. Um aspecto 

importante da vida é o relacionamento 

financeiro. O islamismo não ficou 

silencioso nesse aspecto, mas muitos 

princípios foram fornecidos permitindo 

que um deles obtivesse recomendações 

e proibições financeiras. 

 

Existem muitas regras relativas ao 

comércio, parceria, bancos, 

investimentos e empréstimos. Existem 

também áreas de transações financeiras 

que são proibidas, por exemplo, 

interesse (riba) e qualquer coisa a ver 

com produtos pecaminosos 

particulares, como vinho e álcool. As 

principais áreas que constituem uma 

transação financeira proibida e inválida 

do ponto de vista islâmico são: 

especulação (maysir), enriquecimento 

injusto ou exploração injusta, interesse 

e incerteza (gharrar). 

Um sukuk é um esquema de 

investimento financeiro islâmico e 

algumas formas dele foram aprovadas 

pela shari'ah. A definição oficial 

fornecida pela Organização de Auditoria 

para instituições financeiras islâmicas 

(AAOIFI) é que os certificados sukuk são: 

"certificados de igual valor que 

representam ações indivisas na 

propriedade de ativos tangíveis, 

usufrutos e serviços ou (na propriedade 

de) ativos de particular projetos ou 

atividade de investimento especial ". O 

sukuk é um certificado real que 

comprova a propriedade de juros no 

ativo tangível que dão o interesse do 

possuidor nesse ativo 

proporcionalmente ao seu 

investimento. 

 

O produto sukuk foi desenvolvido 

devido à falta de esquemas financeiros 

islâmicos que servem como um 

investimento de longo prazo e que 

podem ser negociados no mercado 

secundário. Havia motivos para que tais 

esquemas fossem raros, como a 

praticidade e os componentes da sharia. 

O aspecto prático era que não havia um 

mercado secundário existente onde se 

pudesse trocar seus investimentos. O 

sukuk resolveu este problema porque 

constitui uma propriedade real de um 

bem tangível e, portanto, o investidor 
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 pode comercializá-lo facilmente. O 

produto sukuk cresceu imensamente 

desde que o primeiro vínculo sukuk 

soberano foi emitido pelo Banco Central 

do Bahrein em 2001. O ACCA estima que 

"até o final de 2012 os ativos financeiros 

islâmicos terão excedido US $ 1.600 

bilhões, o que equivale a 1-2% de ativos 

financeiros globais em todo o mundo ". 

Os maiores mercados para o sukuk 

estão nos países da região do Golfo e na 

Malásia, que juntos são responsáveis 

por mais de 80% das emissões. Foi na 

Malásia, por sinal, que o sukuk foi 

criado. 

 

A vantagem de acessar fundos de 

investimento bilionários também atrai a 

atenção de países não muçulmanos. A 

Grã-Betanha, por exemplo, captou 200 

milhões de libras com sukuks soberanos 

há quase três anos. 

 

No Brasil, ainda não foram realizadas 

movimentações desse tipo. Um dos 

motivos, segundo Angela, é a falta de 

adequação do sistema tributário. 

“Quem for estruturar uma emissão 

desse tipo por aqui deve ser sofrer uma 

dupla taxação, pela compra e venda dos 

ativos, o que acabaria inviabilizando o 

negócio”, diz. As características 

importantes do produto sukuk, que 

estão em contraste direto com seu 

primo convencional, o vínculo de juros, 

são: Primeiro, o certificado sukuk 

aponta para uma forma de propriedade 

conjunta dos lucros do projeto 

comercial ou dos ativos físicos. É por isso 

que eles devem ser organizados em 

conexão com um contrato de parceria 

islâmica familiar. Os contratos podem 

ter condições colocadas sobre eles de 

acordo com a generalidade da tradição 

profética popular: "Os crentes estão sob 

suas condições". 

A segunda característica dos sukuks 

islâmicos gira em torno do método de 

distribuição de lucros. O método que 

eles são distribuídos é relativo ao tipo de 

contrato que foi emitido. Existem três 

categorias principais de sukuk no que diz 

respeito à distribuição de lucros. 

 

O primeiro grupo é baseado na compra 

e venda do empréstimo. Este grupo é 

composto de sukuk al-istisna 'e sukuk al-

murabaha e é o mais próximo da ligação 

de juros convencional. Neste sukuk, o 

proprietário recebe lucros especificados 

durante um período de tempo 

especificado. Existem diferenças de 

opiniões sobre a permissão religiosa 

desses sukuk. A maioria dos estudiosos 

xiitas permite a venda de empréstimos a 

terceiros, enquanto a maioria dos 

estudiosos sunitas e uma minoria de 
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 estudiosos xiitas, incluindo o aiatolá 

Khumayni, consideram que é uma 

instância de interesse. 

 

O segundo grupo é baseado na compra 

e venda de ativos físicos. O sukuk mais 

proeminente nesta categoria é o sukuk 

al-ijara, especialmente com a condição 

de propriedade após a conclusão do 

contrato de arrendamento. Quando o 

proprietário do certificado sukuk vende 

para um terceiro no mercado 

secundário, o que ele realmente está 

fazendo é vender sua parcela do bem 

físico para o futuro proprietário. Os 

estudiosos islâmicos são unânimes em 

tolerar esse 

tipo de 

contrato. O 

terceiro grupo 

baseia-se em 

uma parceria 

em lucros de 

um plano 

econômico. 

Neste sukuk, o 

proprietário do 

certificado sukuk se torna um parceiro 

de investimento para um projeto 

econômico. Ele recebe uma parcela dos 

lucros desse projeto em relação ao valor 

de seu certificado. Por exemplo, uma 

compra de um sukuk para a construção 

de uma linha de metro. Quanto mais 

progresso é feito no projeto, mais 

valiosos os certificados sukuk se tornam 

e quando o projeto termina o valor do 

projeto concluído é distribuído entre os 

proprietários dos certificados sukuk. 

Assim, os lucros potenciais desses 

certificados sukuk são baseados em 

previsões que nem sempre atualizam. 

Portanto, existe um risco de perda. 

 

A terceira característica principal do 

sukuk islâmico baseia-se em garantir o 

principal investimento. A dificuldade em 

prometer o retorno do investimento 

principal a partir de uma perspectiva 

islâmica é que ele tira risco da equação. 

Isso parece estar em contradição com a 

tradição: "Aquele que ganha lucro 

[potencial] [pode] sofrer perda 

[potencial]". De acordo com essa 

tradição e os princípios das finanças 

islâmicas, o investidor deve ter uma 

certa quantidade de risco em seu 
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 investimento. Assim, se o emissor do 

sukuk entrar em bancarrota, ele não 

seria capaz de devolver o principal 

investimento dos proprietários dos 

contratos da sukuk. Portanto, se o 

emissor do sukuk não promete um 

retorno do investimento principal, 

então está completamente em 

congruência com o sistema 

jurisprudencial islâmico. A questão 

permanece, e se o retorno do 

investimento principal for prometido 

sob a forma de uma condição do 

contrato sukuk? A resposta a esta 

pergunta depende daquela das três 

categorias acima mencionadas em que o 

sukuk se enquadra: 

 

Prometeu o retorno do investimento 

principal em produtos sukuk que se 

baseiam na compra e venda de um 

empréstimo. Ayatollah Taskhiri, 

professor do seminário islâmico, afirma: 

"Neste grupo, a instituição financeira 

que oferece o sukuk al-murabaha, 

assume o cargo de representante dos 

proprietários dos certificados sukuk e 

usa seus investimentos para comprar 

um ativo de forma definitiva e, em 

seguida, vender esse bem sob a forma 

de uma venda de longo prazo com 

crédito (bay al-nasiyah). Em seguida, o 

comprador do ativo pagará o montante 

do investimento principal, juntamente 

com o lucro especificado para o 

representante dos investidores ". 

 

Quando este sukuk é vendido no 

mercado secundário, o principal 

investimento e os lucros específicos 

transferem a propriedade também. 

Neste caso, se aceita a compra e a venda 

de empréstimos no mercado 

secundário, a segurança do 

investimento principal e os lucros 

específicos tornar-se-ão parte essencial 

da venda a crédito. Mas, se não aceitar 

essa venda, como alguns estudiosos do 

Shia proeminentes e a maioria dos 

estudiosos sunitas não, a venda dos 

contratos de sukuk no mercado 

secundário seria problemática. 

 

B. Prometeu o retorno do investimento 

principal em produtos sukuk que se 

baseiam na compra e venda de ativos 

físicos. 

 

O Ayatollah Taskhkiri descreve este 

grupo da seguinte maneira: "A 

instituição financeira deste grupo, 

representando os proprietários dos 

certificados sukuk, compra e depois 

aluga um ativo físico. Eles 

continuamente coletam os pagamentos 

de locação e os emitem aos 

proprietários dos certificados sukuk. No 

final do período de locação, eles 
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 transferem a propriedade do imóvel 

arrendado para o locatário (se o 

contrato fosse um contrato com a 

condição de propriedade) ou seja 

devolvido e vendido no mercado (se o 

contrato fosse um contrato de 

arrendamento normal). Por isso, 

existem três perigos que impedem de 

garantir o investimento principal neste 

grupo de sukuk ". 

Os três perigos são: despesas correntes, 

custos inesperados e uma queda no 

valor do ativo atual. Esses perigos são 

mitigados em vários métodos. As 

despesas atuais são mitigadas 

colocando-as como uma condição no 

contrato de arrendamento estipulando 

que o locatário deve pagar. Isso seria 

jurisprudencialmente sólido de acordo 

com o código legal islâmico. Mas, de 

acordo com a opinião popular entre os 

estudiosos islâmicos, o segundo perigo, 

os custos inesperados, não podem ser 

colocados sob a responsabilidade do 

locatário, a menos que o inquilino tenha 

sido imprudente com a propriedade. 

Um exemplo de um custo inesperado 

seria se o ativo fosse um avião que caiu. 

Um possível método de atenuar esse 

perigo seria garantir o ativo com uma 

parcela dos fundos acumulados dos 

pagamentos de aluguel. O declínio no 

valor do ativo é atenuado pela condição 

de propriedade após o término do 

período de locação de graça ou por um 

preço específico. Esta condição não 

muda com a flutuação do valor do 

recurso. 

 

C. Promovendo o retorno do 

investimento principal em produtos 

sukuk baseados em uma parceria. 

Ayatollah Tashkiri afirma que: "A 

instituição financeira que emite os 

certificados sukuk cobra os 

investimentos dos proprietários dos 

certificados e os representa na 

construção de projetos industriais, 

agrícolas ou comerciais em parceria, 

mazara'ah, masaqat ou mudaba 

contrato com outros economistas ". 

 

A opinião islâmica popular é que um 

parceiro não pode estipular uma 

promessa de garantir o principal 

investimento do outro parceiro como 

condição do contrato de parceria. Mas, 

uma série de estudiosos 

contemporâneos atenuaram esse 

perigo de perda ao permitir a condição 

de compensação por possível perda de 

uma das partes no contrato. Isto 

significa que o contratante irá 

compensar qualquer perda para o 

investimento do investidor de seu 

próprio dinheiro. 
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 Ibn Arabi e a sabedoria dos Ibn Arabi e a sabedoria dos Ibn Arabi e a sabedoria dos Ibn Arabi e a sabedoria dos 

AnimaisAnimaisAnimaisAnimais    

Por: William Chittick  

 

Mais do que qualquer outro pensador 

muçulmano, Ibn 'Arabi dedicou seus 

ensinamentos a esclarecer a presença 

da sabedoria divina em todas as coisas e 

a necessidade humana de se conformar 

a essa sabedoria. Os argumentos que 

ele oferece são ao mesmo tempo 

metafísicos e escriturais, cosmológicos e 

psicológicos, científicos e éticos. Ele 

aborda todas as dimensões da 

existência humana e cósmica e fala 

constantemente da bondade inerente 

de toda a criação e do dever humano de 

respeitar os direitos ( huqūq ) de todas 

as criaturas - não apenas os direitos de 

Deus e os direitos dos nossos 

semelhantes. Se houver um único tema 

bíblico para seus escritos, depois 

de  tawhīd, certamente é o ditado 

profético: "Dê a cada um que tem um 

direito (haqq) é certo". Ele lê isso em 

conjunto com a insistência do Alcorão 

de que Deus criou o universo e tudo 

dentro dele bi'-l-haqq, isto é, por meio e 

por direito, o real, o apropriado, o 

verdadeiro. Ele entende que isso 

significa que tudo no universo é certo, 

verdadeiro e real. Os seres humanos, no 

entanto, não são necessariamente 

dados a visão para reconhecer a 

verdade e a justiça de todas as 

coisas. Para conseguir esse 

reconhecimento, eles precisam de 

orientação profética, e somente então 

eles podem viver uma vida correta, 

verdadeira e apropriada. Essa vida 

correta e adequada exige que 

respondam corretamente e 

adequadamente à correção e à 

adequação de todas as coisas - na 

medida da capacidade humana. Em 

outras palavras, a sabedoria divina que 

criou seres humanos impôs-lhes o dever 

de "dar a tudo o que tem um direito 

certo". 

 

Um dos muitos lados do projeto de Ibn 

'Arabi de esclarecer os direitos e as 

verdades de todas as coisas é a 

cosmologia, isto é, a explicação da 

natureza do universo, com seus diversos 

tipos e tipos de criaturas. Não se deve, 

claro, confundir a noção tradicional de 

cosmologia com o que se passa com 

esse nome nos tempos modernos. Hoje, 

quando os cientistas falam da 

cosmologia, eles significam a 

cosmografia física - ou seja, a estrutura 

do universo como percebida através das 

ferramentas tecnológicas e das teorias 

matemáticas da física moderna. A física 

só pode lidar com o que 
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 tradicionalmente é chamado de "visível" 

ou "corpóreo", e o reino visível é a  
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 superfície ou a pele do cosmos. O 

cosmos, em termos islâmicos, não é 

simplesmente manifestação física. Em 

vez disso, a palavra cosmos ( 'ālam) 

designa "tudo diferente de Deus" ( mā 

siwa'llāh ). Segue-se que a "cosmologia" 

no sentido próprio da palavra deve 

explicar não só a natureza do reino 

visível ( shadāda ), mas também a dos 

reinos invisíveis ( ghayb ), que são 

infinitamente mais extensas do que o 

que podemos perceber com a nossa Os 

sentidos, mesmo que estes sejam 

auxiliados pelos instrumentos mais 

sofisticados. 

 

O esquema cosmológico mais famoso 

de Ibn 'Arabi é o da Respiração do Todo 

Misericordioso ( nafas al-rahmān), no 

qual ele elucida as referências do 

Alcorão ao discurso de Deus. O Alcorão 

nos diz em vários versículos que Deus 

traz as coisas à existência, simplesmente 

dizendo: "Seja!" Para eles, e que as 

palavras de Deus são efetivamente 

infinitas - se todos os oceanos fossem 

tinta e todas as árvores fossem canetas, 

as palavras de Deus não funcionariam 

(P. 18: 109, 31: 27). Ibn 'Arabi explica as 

palavras de Deus na analogia de nossas 

próprias palavras, que também são 

inesgotáveis, pelo menos 

potencialmente. Nós trazemos as 

palavras da nossa consciência, assim 

como Deus traz Suas palavras de Seu 

infinito conhecimento. Nós articulamos 

as palavras em nossa respiração, assim 

como Deus articula palavras em Sua 

respiração totalmente misericordiosa. 

 Nossas palavras desaparecem tão 

rapidamente quanto as pronunciamos, 

assim como as palavras de Deus são 

evanescentes. "Tudo perece, mas Seu 

rosto", diz o Alcorão, e Ibn 'Arabi insiste 

que esta regra se aplica a cada momento 

de cada coisa existente. Segue-se que 

cada momento de existência, cada 

momento de cada coisa, é uma nova 

criação, uma nova articulação da 

existência da coisa. Na falta dessa nova 

articulação, as palavras de Deus - o 

universo – simplesmente 

desapareceriam, pois nada pode existir 

sem o constante apoio divino. 

 

Ibn 'Arabi dedica o capítulo 198 de al-

Futūhāt al-makkiyya, um dos capítulos 

mais longos do livro, a Respiração do 

Todo-Misericordioso. Ele leva o alfabeto 

árabe como representando vinte e oito 

letras divinas primordiais. Para criar o 

cosmos, com todos os seus níveis 

invisíveis e visíveis, Deus compõe 

palavras e frases e livros que empregam 

essas vinte e oito letras. O esquema 

deste esquema cosmológico é bem 

conhecido - Titus Burckhardt escreveu 

um pequeno livro descrevendo isso há 
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 muitos anos. Cada uma das vinte e oito 

letras corresponde a várias coisas, 

incluindo um dos nomes divinos e uma 

categoria de criatura. Algumas das 

letras representam criaturas que 

aparecem no arco descendente da 

existência, o movimento dos reinos 

invisíveis para o reino semivisível da 

receptividade em que o cosmos visível 

nasce. Outras letras representam 

criaturas que aparecem no arco 

ascendente da existência, que começa 

em visibilidade e depois retorna aos 

reinos invisíveis de espírito e 

consciência a partir do qual 

surgiu. Neste arco de retorno, a 

vigésima sétima carta representa seres 

humanos, e o vigésimo oitavo designa as 

estações e os estágios de perfeição 

alcançados pelos seres humanos que 

entram na presença de Deus. A vigésima 

sexta carta representa os jinn e os vinte 

e cinco dos anjos, na medida em que são 

criaturas presentes nos reinos invisíveis 

do arco que retorna. As letras 23 a 25 

designam as criaturas visíveis, isto é, 

minerais, plantas e animais. Observe 

que a cosmologia moderna trata quase 

exclusivamente da vigésima terceira 

letra do alfabeto, as outras vinte e sete 

letras que estão fora do domínio de sua 

competência. É por isso que não merece 

o nome de "cosmologia". 

Hoje eu quero ver a vigésima quinta 

carta cósmica na tentativa de resumir a 

compreensão de Ibn 'Arabi sobre o 

papel dos animais na criação. Em outras 

palavras, qual é a situação legítima e 

verdadeira do domínio animal? Como 

podemos, como seres humanos, dar aos 

animais seus direitos? Ibn 'Arabi tem 

muito a dizer sobre esta questão, então 

eu só posso fazer alguns comentários 

rápidos. Eu extraio da seção do Capítulo 

198 na vigésima quinta carta, e dos 

Capítulos 357 e 372, que anunciam em 

seus títulos que abordarão a natureza 

de  Bahā'im , "as bestas estúpidas". 

 

A palavra para animal em árabe 

é  hayawān , "coisa viva". Dado que 

cada uma das vinte e oito letras é 

governada por um nome divino 

específico, pode-se adivinhar que o 

nome divino relacionado aos animais 

seria  al-hayy , a Vida, ou talvez  al-

muhyī, "A vida profunda". Este não é o 

caso, no entanto, e o motivo não é 

muito difícil de entender. Ibn 'Arabi nos 

diz repetidamente que tudo no universo 

está realmente vivo, mas que a vida da 

maioria das coisas está escondida de 

nossa visão. Isto é assim porque a vida é 

pressuposta por toda a qualidade 

divina. O conhecimento, o poder, o 

desejo, a piedade, a justiça e assim por 

diante não têm sentido, a menos que 
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 sejam as qualidades de algo que esteja 

vivo. Em outras palavras, Deus deve 

estar vivo para conhecer, desejar e 

agir. Segue-se que a vida permeia todos 

os atributos divinos. Assim, a vida 

também permeia todas as criaturas, 

porque as criaturas são simplesmente 

os traços e as propriedades dos nomes 

divinos. Ibn 'Arabi escreve: 

 

“O nome Vida é um nome essencial da 

Glória Real a Ele! Portanto, nada pode 

emergir dele, mas seres vivos. Assim, 

todo o cosmos está vivo, pois, de fato, a 

inexistência da vida, ou a existência de 

algo no cosmos que não está vivo, não 

tem apoio divino, mas cada coisa 

contingente deve ter um apoio. Então, o 

que você considera inanimado é, de 

fato, vivo.” (Futūhāt, vol. 3, página 324, 

linha 20) 

 

Na maneira de Ibn Arabi de olhar para o 

universo, todas as coisas são palavras 

vivas articuladas na Respiração do Todo-

Misericordioso. Isto é dizer que a vida 

divina e a misericórdia divina são de fato 

a mesma coisa. Quando Deus diz no 

Alcorão: "Minha misericórdia abraça 

tudo" (6: 156), isto significa, de acordo 

com Ibn 'Arabi, que "Ele tem piedade do 

cosmo através da vida, pois a vida é a 

esfera da misericórdia que abraça tudo 

"(Futūhāt 2: 107. 25). 

Em outros lugares, ele explica que tudo 

nos três reinos visíveis - isto é, minerais, 

plantas e animais - está sob o controle 

dos anjos chamados "almas" 

(nufūs). Por meio de suas almas, todas 

as criaturas recebem a vida de Deus e 

também o conhecem. As pessoas se 

referem às coisas como "animais", isto 

é, hayawān, "seres vivos", apenas 

quando percebem os sinais óbvios da 

vida. "Mas", diz Ibn 'Arabi: 

 

“Todos são permeados pela vida, então 

eles falam o louvor de seu Criador de 

onde não ouvimos. Deus ensina-lhes as 

coisas através da sua disposição inata 

( fitra ) de onde não 

conhecemos. Portanto, não resta nada 

molhado ou seco, quente ou frio, 

inanimado, vegetal ou animal, que não 

glorifica a Deus com uma língua 

específica para o seu tipo.” (Futūhāt 2: 

678. 14) 

 

A glorificação universal de Deus é um 

tema frequente nos escritos de Ibn 

'Arabi. Ele toma frequentemente as 

referências frequentes do Alcorão ao 

discurso das coisas. Em contraste com 

os filósofos, teólogos e cientistas 

muçulmanos, ele não faz nenhuma 

tentativa de fazer uma ta'wīl  desses 

versículos - isto é, uma "interpretação" 

ou uma "explicação" - recorrendo a 
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 noções de metáfora ou simbolismo. Isso 

aponta para uma de suas críticas 

constantes às pessoas que seguem sua 

compreensão "racional" das coisas - isto 

é, o que conhecemos como "senso 

comum". Nos dois capítulos que falam 

de bestas estúpidas, Ibn 'Arabi dedica 

uma boa parte da discussão para 

mostrar que as interpretações racionais 

e de sentido comum dos versos do 

Alcorão sobre o discurso das coisas 

inanimadas são equivocadas. 

 

Seu argumento básico contra 

interpretações de senso comum vem de 

duas direções. Primeiro, para concluir 

que as coisas não falam, as pessoas têm 

que afirmar que Deus não significa o que 

Ele diz no Alcorão. Em segundo lugar, 

Ibn 'Arabi e seus pares - isto é, aqueles a 

quem ele costuma chamar de 

"gnósticos" ( "urafā" ) ou "o povo de 

revelar" ( ahl al-kashf ) - realmente ouve 

e entende o discurso de todas as coisas, 

então eles sabem pela experiência de 

primeira mão que tudo está vivo. Eles 

não tomam as palavras de Deus na fé. 

 

Em ambos os capítulos sobre bestas 

estúpidas, Ibn 'Arabi explica por que eles 

têm esse nome,  bahīma , que os 

dicionários árabes definem como 

quadrúpedes ou animais. Ibn 'Arabi 

sugere que podemos entender o 

significado do termo se lembrarmos que 

deriva da mesma raiz do mubham, o que 

significa duvidoso, obscuro, vago e 

pouco claro. Por exemplo, no capítulo 

378 ele escreve: 

 

“Cada coisa criada tem um discurso 

específico ensinado por Deus. É ouvido 

por aqueles cuja audiência Deus abriu a 

sua percepção. Todos os movimentos e 

artesanatos que se tornam manifestos a 

partir de animais e não se tornam 

manifestos, salvo de possuidor de razão, 

reflexão e deliberação, juntamente com 

todas as medidas que são vistas neles, 

significam que eles têm conhecimento 

disso em si mesmos.” (Futūhāt 3: 488. 4) 

 

Ibn 'Arabi continua explicando que os 

animais realizam muitas ações 

habilidosas e constroem coisas 

maravilhosas de uma maneira que 

sugere que elas devem ser inteligentes e 

racionais. No entanto, os observadores 

não conseguem perceber qualquer tipo 

de faculdade racional dentro deles, por 

isso ficam intrigados sobre como os 

animais podem fazer essas coisas. Esse 

perplexo, é claro, não foi diminuído pela 

ciência moderna, que ainda luta para 

explicar as múltiplas habilidades dos 

animais. Então, Ibn 'Arabi escreve: 
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 “Pode ser por isso que eles são 

chamados de "bestas estúpidas", isto é, 

por causa da "obscuridade" do caso - 

exceto por nós, porque é tão claro 

quanto possível. A obscuridade que 

superou algumas pessoas é por causa da 

falta de revelação nisso, para que eles 

conheçam as coisas criadas apenas na 

medida do que elas testemunham.” 

 

Ao continuar esta discussão, Ibn 'Arabi 

recorre a alguns versículos do Alcorão 

pa"ra mostrar que a fé é do lado 

daqueles que testemunham a natureza 

real das coisas através do 

desvelamento. 

 

“Mesmo que os pensadores racionais e 

as pessoas comuns digam que algo no 

cosmos não é vivo nem um animal, a 

nosso ver Deus deu todas essas coisas, 

quando Ele criou, a disposição inata de 

reconhecê-lo e conhecê-lo. Cada um 

está vivo e fala racionalmente ao 

glorificar seu Senhor. Os fiéis percebem 

isso através de sua fé, e o povo da 

revelação percebe isso em sua própria 

entidade.” (Futūhāt 3: 489. 6) 

Como é sempre o caso dos escritos de 

Ibn 'Arabi, ele logo passa a explicar por 

que devemos nos preocupar com o fato 

de que todas as coisas têm 

conhecimento de Deus e que todas as 

coisas expressam seu conhecimento 

através da fala. Aqui posso mencionar 

uma lição básica, e isso é que a 

consciência de todas as coisas deve nos 

encorajar a ter vergonha. A "Vergonha" 

( haya ) não é considerada uma grande 

virtude hoje em dia no Ocidente, mas 

certamente teve um papel honroso em 

muitas civilizações, e não o Islã. O 

Profeta disse: "Toda religião tem sua 

característica de caráter [ khuluq ], e a 

característica do Islã é uma vergonha" 

(Ibn Māja,  Zuhd 17). A vergonha é um 

aliado próximo de  ihsān, "Fazer o belo", 

que o Profeta descreveu como "adorar a 

Deus como se o visse". Se alguém age 

como se alguém visse Deus, a vergonha 

será um companheiro constante. E, se 

entendemos que todas as coisas estão 

cientes e que todas têm a capacidade de 

falar, isso só pode aumentar nossa 

sensação de vergonha. Tudo está nos 

observando, e tudo tem a capacidade de 

falar com Deus sobre nossas 

atividades. Ibn 'Arabi escreve: 

 

“Alguém pode saber que não existe 

coisa que não esteja viva e falando. Em 

outras palavras, não há nada que não 

seja um animal racional, seja chamado 

inanimado, vegetal ou morto. Isso 

porque não há nada, seja ou não por si 

mesmo, que não glorifica o Senhor em 

louvor, e este atributo pertence apenas 

a algo que é descrito como vivo.” 
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 Uma vez que alguém chega a 

testemunhar a vida de todas as coisas, 

ele ficará cheio de vergonha, não só 

quando ele estiver em  jalwa , isto é, em 

público com outras pessoas, mas 

também quando ele está em khalwa , 

isto é, sozinho em um privado retiro. Ele 

verá que na verdade ele nunca está 

sozinho, pois ele nunca pode escapar de 

um local que o rodeia. E, mesmo que ele 

pudesse escapar do seu entorno, ele 

ainda teria vergonha diante de seus 

membros e órgãos corporais, pois eles 

são o meio pelo qual ele faz o que 

faz. Ele sabe que, no Dia da 

Ressurreição, seus membros corporais 

serão chamados a testemunhar, e eles 

testemunharão com sinceridade. Então, 

alguém como este nunca pode estar em 

khalwa. "Quando alguém alcança esse 

estado", Ibn 'Arabi escreve: "ele se 

juntou ao grau das bestas estúpidas", 

que estão cientes da presença de Deus. 

 

Em suma, Ibn 'Arabi sustenta que as 

bestas estúpidas possuem um 

conhecimento e compreensão 

exaltados de Deus, e ele conclui que 

qualquer um que se considera superior 

aos animais é ignorante de sua própria 

situação. Ele ressalta que tal ignorância 

é característica das abordagens 

filosóficas e teológicas do aprendizado 

islâmico - para não falar das disciplinas 

científicas modernas. Em suma, seu 

conselho para seus leitores - se eles não 

estão entre os povos de revelar - é o 

seguinte: 

“Considere, você, que você está velado, 

como seu nível se compara com o das 

bestas estúpidas. As bestas estúpidas 

reconhecem você, eles reconhecem 

aquilo em que sua situação voltará, e 

eles reconhecerão o que você criou. Mas 

você ignora tudo isso.” (Futūhāt 3: 489. 

29) 

 

Deixe-me recorrer a um segundo tópico 

que Ibn 'Arabi aborda habitualmente 

quando fala sobre animais. Isso está 

relacionado ao nome divino específico 

que exerce sua influência sobre a 

vigésima quinta carta da Respiração do 

Todo-Misericordioso. Este nome é al-

mudhill, o que humilha, que 

normalmente é contrastado com  al-

mu'izz, o que exalta. As pessoas 

naturalmente assumem que é muito 

melhor ser exaltado do que ser 

abaixado, mas Ibn 'Arabi quer mostrar 

que os animais, que são governados 

pelo nome de o que humilha, têm uma 

posição muito mais elevada com Deus 

do que a maioria dos seres 

humanos. Isto é precisamente porque 

os animais aceitam alegremente a seu 

status, enquanto os seres humanos 

tendem a esquecer que eles não são 
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 nada diante de Deus. Eles sempre 

querem ser algo, então eles procuram 

exaltação. Ao alegar ser o que não são, 

no entanto, eles se encaixam em 

negligência e se rebelam contra a 

própria situação dada por 

Deus. Portanto, os mais exaltados de 

todos os seres humanos aos olhos de 

Deus são, de fato, aqueles que são os 

mais abatidos antes dele. A humilhação 

na raiz não é nada além de  'ubūdiyya , a 

qualidade de ser  ' abd, um servo ou 

escravo. É por isso que, na leitura de Ibn 

'Arabi, o mais exaltado de todos os seres 

humanos, o ser humano perfeito, é 

também "o servo perfeito" ( al-'abd al-

kāmil ), ou seja, o mais abatido de todas 

as criaturas antes Deus. 

Ao explicar a natureza do que humilha, 

Ibn 'Arabi se volta para a noção do 

Quranic de  taskhīr , "sujeição". É Deus, 

na medida em que Ele é o que Humilha 

que submete algumas criaturas a outras 

criaturas. De fato, Ibn 'Arabi gasta a 

maior parte da seção em animais no 

capítulo sobre o Respiração da 

descompactação todo-misericordioso e 

explica a realidade da sujeição. Ele 

começa a seção como esta: 

 

“Deus diz: "Nós abatemos [o gado] para 

eles, e alguns deles eles andam, e alguns 

eles comem" [36: 72]. Ele também diz: 

"Ele sujeitou a você tudo nos céus e tudo 

na terra, tudo dele" [45: 13], então os 

animais estão incluídos nisso. Esta é a 

propriedade dominante do nome que 

Humilha no cosmos ... Deus fez alguns 

deles submetidos a outros através do 

nome qu Humilha ... Ele diz: "Ele elevou 

alguns deles sobre outros em graus, 

para que alguns deles possam levar 

outros sujeitos "”[43: 32]. (Futūhāt 2: 

465. 12) 

 

Ibn 'Arabi continua essa discussão, 

apontando que a sujeição é dupla. Em 

outras palavras, quando algo está 

sujeito a você, você está sujeito a 

isso. Ele explica como isso funciona com 

o exemplo de um rei e seus assuntos. O 

versículo do Alcorão que acabamos de 

citar diz que Deus elevou alguns sobre 

outros com o "grau" ( daraja ) que Ele 

lhes deu. No caso de um rei, Deus lhe 

deu o grau de realeza, e este diploma 

permite que ele domine sobre outros. O 

rei sujeita seus cidadãos precisamente 

por causa do grau, e, portanto, os 

cidadãos são abatidos diante do rei e 

devem fazer o que ele ordena. No 

entanto, funciona de outra forma, pois, 

como diz Ibn 'Arabi, "Entre os nomes 

divinos, o que Humilha governa em 

ambos os lados". Ele escreve: 

 

O grau dos cidadãos e dos assuntos 

exige que eles sujeitem o rei a si 
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 mesmos, pois ele deve guardá-los e 

defendê-los, lutar contra seus inimigos, 

julgar disputas entre eles e buscar seus 

direitos [ huqūq ]. (Futūhāt 2: 465. 22) 

Ibn 'Arabi ressalta que a sujeição 

também se aplica à relação entre Deus e 

o homem. O nome Abaser governa em 

ambos os lados. Embora o homem seja 

abatido diante de Deus, Deus também é 

abaixado antes do homem. Esta é uma 

versão da famosa discussão de Ibn 

'Arabi sobre o relacionamento mútuo 

entre Senhor ( rabb ) e Vassalo 

( marbūb ), ou o Deus ( ilāh ) e o que é 

"admoestado" ( ma'lūh ). Sua 

explicação é assim: 

 

Deus diz: "Ele é Deus nos céus e na terra" 

[6: 3]. Ele diz: "Ele submeteu a você o 

que há nos céus e o que está na terra, 

todos juntos" [45: 13]. Luqman disse a 

seu filho: "Ó filho meu, se não for mais o 

peso de um grão de mostarda, e, 

embora seja em uma pedra, ou nos céus, 

ou na terra, Deus o faça" [31: 16], 

porque Deus está na terra, Ele está nos 

céus, Ele está na rocha, e Ele está 

conosco, onde quer que estejamos. O 

Criador nunca está separado da coisa 

criada, nem o que humilha se separa do 

ato de abater. Se os dois fossem 

separados, essa descrição seria 

separada de Deus, e o nome 

desapareceria.” 

Ao prosseguir o argumento, Ibn 'Arabi 

explica que Deus abaixa os seres 

humanos colocando dentro deles os 

atributos de pobreza, indigência e 

necessidade. Como o Alcorão diz: "Ó 

povo, você é o pobre em relação a Deus, 

e Deus - Ele é o rico, o louvável" (35: 

15).  

 

Por causa de sua necessidade, as 

pessoas então se tornam abatidas antes 

de qualquer coisa em que vejam o que 

precisam, e tudo precisa de outra 

coisa. O cosmos está cheio de 

necessidade mútua, que é de fato a 

necessidade de todas as coisas para 

Deus, cujos atributos são exibidos nos 

objetos necessários. Segue-se que é 

necessário que une toda a existência em 

conjunto. O bem-estar ( salāh ) de todo 

o cosmos depende da 

necessidade. Então, Ibn 'Arabi conclui, 

com talvez um toque de hipérbole: 

 

“Nenhum outro nome dá bem-estar 

geral ao cosmos, como o nome de 

Abaser, e não há nada na Presença 

Divina que tenha uma propriedade 

como esse nome. Sua propriedade 

permeia este mundo e o próximo mundo 

constantemente. Quando o Real 

permite que um dos gnósticos seja 

testemunhado e quando Ele se revela ao 

gnóstico dentro dele e dele, não há 
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 ninguém entre os servos de Deus mais 

felizes do que ele, e ninguém com mais 

conhecimento dos mistérios de Deus 

através do desvelamento.” (Futūhāt 2: 

466. 3) 

 

Quanto ao resto de nós, a lição que 

precisamos aprender com o abatimento 

mútuo de todas as coisas é entender 

quem somos na economia 

cósmica. Nunca devemos superestimar 

o nosso próprio valor. Não devemos nos 

considerar exaltados, porque na 

verdade somos abatidos diante do 

poder divino. Ibn 'Arabi explica isso em 

um dos capítulos sobre as bestas 

estúpidas: 

 

“Saiba que, apesar de Deus ter 

submetido e abaixado as bestas burras 

ao homem, você não deve se esquecer 

do fato de que você está sujeito a 

eles. Você olha para o seu bem-estar 

regando e alimentando-os, limpando 

seus lugares, entrando em contato com 

esterco e desperdício por causa deles, e 

protegendo-os do calor e do frio que os 

prejudicam. Isto e coisas semelhantes 

são porque o Real submeteu você a eles 

e colocou a necessidade deles em sua 

alma. ... Então, você não tem 

superioridade sobre eles através da 

sujeição, pois Deus fez você mais 

carinhoso do que eles são carentes de 

você. Você não vê como o Mensageiro 

de Deus se irritou quando ele foi 

perguntado sobre a caminha de rua 

perdida? Ele disse: "O que ela é para 

você? Ela tem seus pés e seu 

estômago. Ela vai encontrar água e 

comer das árvores até que seu mestre a 

encontre "(Muçulmano, Luqta 1). 

 

Então, Deus não fez os animais 

necessitados em sua direção, mas Ele 

colocou dentro de você a necessidade 

deles. Todas as bestas estúpidas que 

têm os meios para fugir de você irão 

fazê-lo, e isso é apenas porque eles não 

precisam de você, e eles receberam o 

conhecimento inato de que você irá 

prejudicá-los. O fato de você buscá-los e 

de que você exerce esforços para 

adquirir coisas deles mostra que você é 

carente para com eles. Por Deus, quando 

as bestas estúpidas têm mais 

independência do que você, como pode 

acontecer com você que você é superior 

a elas? Muito verdade são as palavras 

daquele que disse: "Ninguém será 

destruído se ele conheça seu próprio 

valor". (Futūhāt 3: 490. 10) 
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 Compreendendo o Compreendendo o Compreendendo o Compreendendo o JudaísmoJudaísmoJudaísmoJudaísmo    

Por: Rabino Michel Schlesinger 

 

A presença judaica no Brasil é tão antiga 

quanto a chegada dos portugueses ao 

país em 1500. As primeiras caravelas 

trouxeram judeus que fugiram da 

perseguição religiosa promovida pelos 

tribunais da Inquisição na Península 

Ibérica (Póvoa, 2010).  

 

No início do século XVII, judeus 

provenientes da Holanda fundaram a 

                                                           
1 Ciclo da Borracha é o chamado período em 

que a possibilidade de obter lucro com a 

primeira sinagoga e a primeira 

comunidade judaica organizada das 

Américas na cidade de Recife, no Estado 

de Pernambuco, no nordeste brasileiro 

(carvalho, 1992).  

 

Foi também durante o Ciclo da 

Borracha1, no século XIX, que ondas 

migratórias judaicas provenientes do 

Marrocos se instalaram no Pará e no 

Amazonas. Além das capitais Belém e 

Manaus, esses imigrantes do Norte da 

África se instalaram também em cidades 

extração da borracha de seringueiras no norte 

do país atraiu um grande fluxo migratório. 
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 ribeirinhas nesses dois Estados do Norte 

do País.  

 

Já no século XX, judeus oriundos da 

Europa Central, Leste e Ocidental 

fundaram as colônias agrícolas de 

Phillipson e Quatro Irmãos nas cidades 

de Erexim, Passo Fundo e Santa Maria, 

no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

As duas Guerras Mundiais foram 

responsáveis pela chegada de grandes 

massas migratórias judaicas 

                                                           
2 Judeus ashkenazitas são os provindos dos 

países da Europa Ocidental. 

ashkenazitas2 no século XX para as 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

Com a criação do Estado de Israel em 

1948, os judeus oriundos dos países 

árabes foram obrigados a deixar seus 

países no Oriente Médio, como o Egito, 

o Líbano e a Síria, e se iniciou a mais 

recente onda migratória judaica ao 

Brasil.  

A imigração judaica ao Brasil trouxe 

diversos desafios aos judeus. O maior 

desafio de qualquer religião é manter 
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suas tradições e, a um só tempo, 

participar da vida contemporânea. A 

comunidade judaica brasileira enfrenta 

este mesmo desafio. As comemorações 

e rituais de passagem, aparentemente 

anacrônicos, ainda têm muito a 

contribuir à vida do judeu observante do 

século XXI. Ao mesmo tempo, a 

modernidade traz desafios inéditos que 

acarretarão em uma mudança das 

práticas milenares tradicionais. 

Por meio do conhecimento de alguns 

preceitos básicos do judaísmo tem-se a 

oportunidade de superar o preconceito 

que separou religiosos de diferentes 

denominações3.  

 

“Um santuário no tempo” assim o 

Shabat foi descrito pelo rabino Abraham 

                                                           
3 Os parágrafos que se seguem são de minha 

autoria e foram publicados, pela primeira vez, 

na revista Históris Viva Grandes Religiões 2 – 

judaísmo, da editora Duetto, p. 83. 

Yehoshua Heschel4, um dos mais 

importantes filósofos judeus do século 

XX. O Shabat, descanso sabático do 

povo judeu, está entre os pilares 

fundamentais do judaísmo. Sua origem 

mítica remonta a ideia de que Deus 

criou o mundo em seis dias e no sétimo 

descansou. Por este motivo, também 

nós devemos criar de domingo a sexta-

feira e utilizar o sétimo dia da semana 

como um dia de orações, estudo e 

reflexão. 

 

A sexta-feira é um dia dedicado aos 

preparativos para o Shabat. Antes do 

anoitecer, a comida deve estar pronta, a 

casa precisa estar limpa, a família deve 

banhar-se e se vestir com roupas 

4 HESCHEL, A. Y. O Shabat. 
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 festivas, a mesa deve estar preparada 

para o jantar ritual. 

 

O Shabat começa com o acendimento 

de duas velas, uma referência aos 

termos utilizados pela Torá 

(Pentateuco) ao ordenar a observância 

do descanso sabático. Na primeira 

referencia está escrito “zachor”5 que 

significa recordarás do Sábado e na 

segunda aparição, o termo utilizado é 

“shamor”6, observarás o Shabat. 

O serviço religioso que inicia o sábado 

chama-se Cabalat Shabat, o 

recebimento do Shabat. Dentre as 

principais orações deste serviço, 

destaca-se o Lechá Dodi. Escrita pelos 

cabalistas na cidade de Safed no norte 

de Israel, no século XVI, esta oração 

compara o povo judeu a um noivo que 

aguarda a chegada de sua noiva (o 

Shabat) com ansiedade e alegria. 

                                                           
5 Êxodos 20:8 

 

Quando a família retorna da sinagoga, 

da-se início ao jantar cerimonial. Existe 

um costume dos pais abençoarem seus 

filhos, é realizado o Kidush que é a 

santificação do vinho, faze-se a lavagem 

ritual das mãos e a benção sobre as duas 

chalót que são pães trançados. Durante 

o jantar, costuma-se entoar cânticos 

especiais, as zemirót, e o jantar termina 

com o agradecimento pela refeição, o 

bircát hamazón. 

 

No sábado de manhã 

é realizada a oração 

matinal, o Schacharit, 

que tem como 

destaque a leitura 

pública da porção 

semanal da Torá além 

de um estudo sobre o 

seu conteúdo. O 

serviço matutino é encerrado pela 

oração de Mussáf, um acréscimo 

litúrgico em lembrança ao sacrifício 

adicional de Shabat que era realizado no 

Templo de Jerusalém.  

 

O almoço de Shabat segue, em linhas 

gerais, o mesmo ritual do jantar de 

sexta-feira. A tarde realiza-se o serviço 

religioso de Minchá com a leitura do 

6 Deuteronômio 5:12 
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 início da porção da Torá da próxima 

semana. Finalmente, o Shabat termina 

com a Havdalá que é a cerimônia de 

separação entre o sábado e o início da 

nova semana. Para este ritual, utiliza-se 

vinho, uma vela especial trançada com 

diversos pavios e especiarias. O objetivo 

é impressionar nossos cinco sentidos e 

nos preparar para o início de uma nova 

semana. 

 

Assim como o Shabat, todas as festas do 

calendário judaico têm início na 

véspera. Este calendário é composto por 

anos de doze meses e anos de treze 

meses e os meses têm 29 ou 30 dias. O 

sistema é baseado nas fases da lua, 

porém existe um acerto em relação ao 

calendário solar para que as festas 

aconteçam sempre nas mesmas 

estações do ano. O Rosh Chodesh, início 

de mês judaico, cairá sempre em uma 

lua nova e a lua cheia coincidirá com a 

metade do mês. 

Dentre as dezenas de datas festivas 

presentes no calendário judaico, 

destacam-se as Festas de Peregrinação. 

Três festas recebem este nome porque 

marcavam uma época de visita dos 

judeus ao Templo de Jerusalém na 

antiga Judéia. 

 

A primeira Festa de Peregrinação do 

calendário judaico é Sucót, a Festa das 

Cabanas. Nesta comemoração, 

relembramos as tendas frágeis na quais 

viveram os israelitas durante suas 

andanças pelo deserto. Principalmente, 

recordamo-nos que a verdadeira 

proteção não nos é concedida pelos 

muros e cercas, mas pela vigilância de 

Deus. Quatro diferentes espécies são 

utilizadas na comemoração deste 

feriado. A cidra, a palmeira, a murta e o 

salgueiro são unidos de forma ritual 

representando a diversidade do povo 

judeu. Além disto, recebemos a visita 

simbólica de sete personagens bíblicos 

que “hospedam-se” 

em nossas cabanas em 

cada uma das noites da 

festa. 

 

Pessach é a segunda 

das Festas de 

Peregrinação e 

comemora a libertação 

dos escravos israelitas 
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 da Terra do Egito. Segundo a narrativa 

bíblica, por centenas de anos os Filhos 

de Israel trabalharam como escravos do 

Faraó até que Deus ordenou que Moisés 

os libertasse da opressão. A saga tem 

seu ápice no episódio da Travessia do 

Mar Vermelho. Segundo os rabinos, 

cada geração de sentir-se como se ela 

própria tivesse saído do Egito. Por este 

motivo, comemora-se anualmente a 

Festa da Passagem (o Pessach). O ponto 

alto da comemoração é o Seder que 

significa ordem, seqüência. O Seder é 

um jantar ritual comporto por 15 

diferentes etapas por meio das quais a 

história do êxodo é contada de maneira 

teatral com destaque especial a 

participação das crianças. Durante a 

semana da festa, fica proibida a ingestão 

de qualquer alimento ou bebida que 

leve trigo, cevada, aveia, centeio ou 

espelta e seus derivados. Ao invés disto, 

utiliza-se a Matsá, o pão ázimo, em 

recordação ao alimento dos recém 

libertos que durante a fuga não 

puderam esperar o seu pão fermentar. 

 

Sete semanas depois de Pessach, 

comemora-se Shavuót (semanas). Esta 

festa marca a entrega da Torá no Monte 

Sinai. Dentre os principais costumes 

está o da vigília. Durante toda a noite da 

Festa costuma-se ficar acordado 

estudando as fontes judaicas. Além 

disto, enfeitam-se as sinagogas com 

flores porque se acredita que o Monte 

Sinai ficou coberto com flores durante a 

entrega da Torá. Comem-se derivados 

de leites durante esta festa e lê-se o livro 

de Rute. Segunda a tradição, o Rei 

David, que era bisneto de Rute, nasceu 

e morreu em Shavuot por isto 

prestamos uma homenagem lendo a 

história de sua bisavó. Rute é a primeira 

mulher a converter-se ao judaísmo, 

segundo a tradição. Também por este 

motivo, lemos na Festa da Entrega da 

Torá a história da primeira pessoa que 

voluntariamente decidiu abraçar o 

judaísmo e as leis desta mesma Torá.   

 

Existe um período do calendário judaico 

conhecido como as Grandes Festas. 

Trata-se do ano novo, Rosh Hashaná, 

seguido por dez dias de 

arrependimento, Asseret Iemei Tshuvá, 

e o Iom Kipur, o dia do perdão. Durante 

este período, Deus julga cada uma de 

suas criaturas e determina acerca do seu 

futuro. 

 

Rosh Hashaná remonta à criação do 

mundo. Passaram-se 5774 anos desde a 

criação do homem e da mulher no sexto 

dia da Criação. O Ano Novo é 

comemorado por dois dias de orações 

nas sinagogas além de refeições 

festivas. Na sinagoga destaca-se o 
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 Shofar, chifre de carneiro tocado para 

anunciar a chegada do novo ano e 

despertar a consciência dos fiéis. 

Durante as refeições come-se maça com 

mel que representa a perspectiva de um 

ano bom e doce. Além disto, costuma-se 

comer cabeça de peixe ou de carneiro 

em referência a tradução literal do 

nome do feriado porque Rosh Hashaná 

significa a cabeça do ano. 

 

Depois de dez dias de arrependimento e 

reflexão, chega o dia mais austero do 

calendário judaico, o Iom Kipur. Neste 

dia estão proibidas as relações íntimas, 

banhos por prazer, cosméticos, calçados 

de couro e, principalmente, alimentos e 

bebidas. Durante este jejum absoluto de 

vinte e cinco horas os judeus realizam 

diversas orações, pedem perdão por 

suas transgressões e solicitam que o ano 

que há pouco se iniciou seja de paz. Um 

dos pontos altos do serviço é a oração 

do Col Nidrei. Durante esta reza todos os 

rolos da Torá da sinagoga são retirados 

da Arca Sagrada e o cantor entoa três 

vezes a oração solene. No final do dia, 

um longo toque do Shofar é ouvido 

marcando o final do jejum e a conclusão 

do julgamento divino. 

Os dois feriados pós-biblicos mais 

importantes são Purim e Chanucá. O 

primeiro festeja a sobrevivência dos 

judeus que viviam na pérsia durante o 

reinado de Assuero e o segundo 

comemora a reconquista do Templo de 

Jerusalém e o milagre 

do azeite que deveria 

durar apenas um dia e 

ardeu 

incessantemente por 

oito. Purim é 

comemorado pela 

leitura pública do 

Livro de Ester e uma 

festa alegra e Chanucá 

é celebrada pelo acendimento diário da 

Chanuquiá, o candelabro de oito braços. 

 

Existem também feriados ligados à 

história nacional do Estado de Israel. 

Entre eles destacam-se o Iom 

Haatsmaút (Dia da Independência) e o 

Iom Hazicarón (Dia da Recordação) em 

memória aos mártires das guerras de 

Israel. Fatos recentes da História Judaica 

também são lembrados em ocasiões 

como o Iom Hashoá, o Dia do 

Holocausto. 
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 Além das comemorações coletivas, o 

judaísmo também festeja as etapas 

importantes da vida particular dos 

judeus. O ciclo da vida é celebrado por 

meio de rituais de passagem. No início, 

este rituais foram criados para marcar as 

etapas da vida dos homens judeus uma 

vez que a mulher não participava de 

celebrações públicas por uma restrição 

social. Nas últimas décadas, sobretudos 

nas comunidades reformistas e 

conservadoras, a mulher passou a 

comemorar também suas mudanças de 

etapa. 

 

No oitavo dia depois do seu 

nascimento, o menino deve 

passar pelo ritual da 

circuncisão. Esta celebração 

remonta a circuncisão do 

patriarca Abraão e de todos os 

homens de sua casa7. A 

cerimônia marca a entrada do 

menino para a aliança celebrada entre 

Deus e o povo judeu. Nesta ocasião, a 

criança recebe seu nome hebraico. As 

meninas recém-nascidas recebem seu 

nome em uma cerimônia chamada 

Simchát Bat (a alegria da filha) que é 

realizada na sinagoga quando a família 

próxima recebe a benção de um rabino. 

 

                                                           
7 Gênesis 17. 

Ao atingir a maioridade religiosa, os 

judeus também realizam uma 

celebração. A comemoração dos 

meninos chama-se Bar-Mitzvá e 

acontece aos 13 anos. As meninas 

festejam aos 12 anos o seu Bat-Mitzvá. 

As duas cerimônias acontecem na 

sinagoga e marcam a entrada dos jovens 

a vida judaica adulta. Meninos e 

meninas passam a ter todas as 

prerrogativas e obrigações religiosas de 

judeus adultos. 

 

O casamento judaico acontece embaixo 

da chupá (lê-se rupá), uma tenda 

nupcial que simboliza o futuro lar do 

casal. As alianças fazem parte do ritual 

judaico. Além disto, é realizada a leitura 

da ketubá, um documento matrimonial. 

Depois da realização diversas bênçãos e 

das palavras que o rabino profere em 

homenagem ao casal, o noivo quebra 

um copo com o pé. O rompimento do 

copo simboliza a destruição dos 
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 Templos de Jerusalém. A mensagem é 

de que os noivos precisam sempre se 

lembrar que pertence a um povo que 

também tem seus revezes além de 

momentos de celebração. A lei judaica 

prevê a possibilidade de divórcio 

religiosos caso seja esta a vontade do 

casal. 

O judaísmo tem muitos costumes 

relacionados à maneira de se marcar o 

luto e a despedida de um familiar 

falecido. O enterro deve acontecer em 

um cemitério judaico depois que o 

corpo passar uma lavagem ritual, a 

tahará. Existem três diferentes períodos 

de lutos nos quais as restrições são 

decrescentes e, por outro lado aumenta 

gradualmente a reinserção dos 

enlutados na sociedade. O primeiro 

período é de sete dias, depois 30 e 

finalmente um período de 11 meses 

durante os quais será recitada 

diariamente uma oração de 

homenagem a pessoa falecida, o Kadish 

(santificação). O judaísmo acredita que 

embora assuma outra forma, a vida 

continua depois da morte. 

 

De sua maneira particular, o judaísmo 

vê em suas comemorações e rituais de 

passagem uma oportunidade de 

enriquecimento espiritual para a vida do 

judeu observante.    
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AAAA    Unidade JudaicoUnidade JudaicoUnidade JudaicoUnidade Judaico----Islâmica Islâmica Islâmica Islâmica 

que que que que a mídia esqueceua mídia esqueceua mídia esqueceua mídia esqueceu    

Por: ELAD NEHORAI 

1- A Família muçulmana 

Quando os alemães invadiram a 

Iugoslávia, destruíram muitas 

casas. Uma dessas casas era da família 

judaica Kavilio. Sem abrigo, assustados 

e perseguidos, fugiram. Durante sua 

fuga, eles encontraram Mustafa 

Hardaga, um amigo muçulmano 

deles. Ao ouvir sua história, ele 

imediatamente ofereceu que eles 

ficassem em sua casa. Não apenas ficar 

em sua casa, mas tornar-se parte de sua 

família. 

 

A imagem acima retrata Zejnaba 

Hardaga, a esposa de Mustafa, andando 

de mãos dadas com a Sra. 

Kavilio. Tornou-se popular 

recentemente na web com pessoas 

alegando que ela está escondendo a 

estrela amarela da Sra. Kavilio, mas não 

encontrei nenhuma prova difícil de que 

isso seja o que está acontecendo aqui. O 

que  está acontecendo é um lindo show 

de unidade, amor e reconhecimento da 

humanidade básica. E isso importa 

muito mais. 

Os Kavilios e os Hardagas passaram por 

muitas provações e tribulações mesmo 

depois disso. 
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 2- Os Muçulmanos Albaneses que 

transformara sua nação em um 

refúgio durante a segunda guerra 

mundial para os judeus 

Quando as tropas de Hitler invadiram os 

Estados dos Balcãs, os muçulmanos na 

Albânia trabalharam juntos para 

conquistar mais de 2.000 refugiados 

judeus. Assim como os Hardags, esses 

muçulmanos arriscaram a vida e os 

membros para salvar seus primos 

judeus. 

De fato, graças à população muçulmana 

do país, a Albânia tornou-se o único país 

a ser invadido pelos alemães que 

realmente tinham uma 

população maior de judeus após a 

guerra do que no início. 

As fotos acima são apenas algumas de 

uma série de fotografias tiradas por 

Norman H. Gershman, que passou mais 

de cinco anos fotografando e 

detalhando as histórias dos 

muçulmanos da Albânia que arriscaram 

tanto para ajudar tantos. Abaixo é parte 

da história da mulher retratada na 

última foto acima. 

Os nazistas estavam furiosos com a fuga, 

mas meu pai alegou inocência. Eles 

trouxeram meu pai para a aldeia e o 

alinharam contra uma parede para 

extrair informações sobre o que o judeu 

estava escondido. Quatro vezes eles 

colocaram uma arma na cabeça 

dele. Eles ameaçaram voltar e queimar a 

aldeia se o meu pai não 

confessasse. Meu pai estendeu, e 

finalmente eles partiram. Meu pai 

recuperou o 

homem da 

floresta e 

escondeu-o dois 

anos em sua 

casa até a guerra 

terminar ... 

 

Por que meu pai 

salvou um 

estranho sob o 

risco de sua vida 

e da aldeia 

inteira? Meu pai 

era um devoto muçulmano. Ele 

acreditava que salvar uma vida é entrar 

no paraíso. 
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 3- Os Muçulmanos que salvaram uma 

sinagoga 

Aconteceu em Bradford, no Reino 

Unido. Uma sinagoga de reforma estava 

em falta. Seu vazamento de teto, sua 

parede oriental foi danificada. Parecia 

que eles não tinham escolha: eles 

teriam que se livrar da sinagoga e 

caminhar 10 milhas para Leeds para 

rezar. 

E então o secretário de uma mesquita 

próxima e um empresário muçulmano 

local juntaram forças para liderar um 

esforço de angariação de fundos para a 

sinagoga. Eles conseguiram, e desde 

então, o secretário da mesquita, Zulfi 

Karimm e o presidente das sinagogas, 

Rudi Leavor, tornaram-se amigos 

íntimos. 
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 4- Judeus que protegiam uma 

mesquita 

 

Esta história também ocorreu na Grã-

Bretanha. À medida que a população 

muçulmana cresceu no país, também 

tem o nível de ameaças contra sua 

própria presença. Após um aumento 

nos ataques às mesquitas, o local 

"Shomrim", uma organização voluntária 

Haredi judia dedicada à segurança de 

sua população judaica, ofereceu ajuda à 

população muçulmana de Londres com 

proteção extra. 

 

Ian Sharer, o conselheiro democrata que 

conectou a população muçulmana com 

o Shomrim colocou assim: 

Sharer disse que simpatizava com seus 

vizinhos muçulmanos agora 

enfrentando a maior ameaça da 

islamofobia.  

"Qualquer um que não gosta de judeus 

provavelmente não gosta de pessoas 

negras, não gosta de Sikhs, não gosta de 

ninguém. É um ódio sem 

fundamento. Qualquer um que diga que 

não gosta de muçulmanos, há algo 

errado. É uma visão intolerável. " 

 



 

5
8

 5- Muçulmanos orando em Auchwitz  

 

Em maio de 2013, um grupo de 11 imãs 

muçulmanos, xeques e professores de 

nove países visitaram Auschwitz. Lá, 

eles encontraram um sobrevivente do 

Holocausto, falaram com uma família 

polonesa que arriscava suas vidas para 

salvar judeus na época e visitou o site. 

 

Apenas a imagem aqui é bonita, e a 

declaração de unidade é incrível. 

Fonte: http://popchassid.com/10-

photos-muslim-jewish-unity/ 


